VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

2019-01-30

Plaats

Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

Aanwezig

Carine Accou, Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (StomaIlco), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Lies Boudewijn (MFC De
Kindervriend), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor
SpondyloArtritis vzw), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De Coene),
Mia Cattebeke (MFC De Hoge Kouter), Patrick Christiaens
(Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Luc Colman (Groep Ubuntu x 8K),
Els Cleenwerck (Wijkteam OCMW), Yvan Decaluwé (Samana), Luc
Decantere (Individueel lid), Philippe De Coene (Schepen van
Welzijn), Magda Dekeirschieter (KVZ), Alain Demeyer (Vebes), Marc
Deneweth (RA-liga), Christa De Schepper (Vebes), Michèle Desmet
(De Korenbloem), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio
Bloema vzw), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter), Veerle Devos
(RA-Liga), Dan Dewerchin (vzw Anders Zien), Donaat Dumon
(Zonnewijzers), Liesbeth Gheldof (Adviesraad Ieper), Freddy
Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Pascal Hauspy
(Groep Ubuntu x 8K), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg),
Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Dominique Ketels (coördinator
Beheer Openbaar Domein stad Kortrijk), Régine Lagae (MinderValiden Vlaanderen), Anne Marie Lamote (RA-liga), Lena Lannoo
(Stoma-Ilco), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), Christophe Poot (SAPH
/ Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Jean-Marie
Provoost (RA-liga), Hanne Van Beneden (Team Welzijn – Kortrijk),
Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van Dierdonck (Groep Ubuntu x 8K),
Lieselot Vandierendonck (De Stroom vzw), Roselyne Vanhoutte (vzw
Anders Zien), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-WestVlaanderen), Mario Vanluchene (Vlaamse Vereniging voor
SpondyloArtritis vzw), Corine Van Nieuwenhuyse (vzw Anders Zien),
Katrien Verhellen, Geo Verstichel (LAK), Fanny Vervaecke (De
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Tommy Viaene (SAPH public relations / De Stroom vzw), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge
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Kouter), Lies Wallaert (Tolk), Sofie (stagiaire tolk)
Verontschuldigd

Koen Amerlynck (SAPH - penningmeester), Johnny Billiet (StomaIlco), Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Sabine De
Bethune (gemeenteraad CD&V), Lien Deblaere (VFG), Wim De
Praeter (De Bolster), Christine Depuydt (gemeenteraad CD&V), Lieve
Devlies (Absoluut vzw), Liesbet Logghe (Tolk), David Marinelli (LAK),
Ingrid Mullebrouck (BUSO – De Kouter), Marie-Jeanne Nachtergaele
(Brailleliga vzw), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Sophie Tessier
(Revalidatiecentrum Overleie), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw),
Stefaan Verbrugge (Studio Bloema), Veerle Vereecke (Licht en
Liefde), Patrick Verfaillie (Kouter Kortrijk), Mieke Vyncke (De
Branding)

Afwezig

Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Anne-Marie
Cambien (Auxilia), Nele Delrue (BUSO Ter Bruyninge), Christophe
Demeestere (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Fabienne Denys (De
Speelvogel), Flore Deprez (KVG), Ghislain Dufraimont (KVLGK),
Marie Glorieux (Athena - campus Ter Bruyninge), Jacques Laverge
(SOAR), Marleen Notebaert (Ado-Icarus), Filip Rabaut (NEMA vzw),
Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Claire Verledens (VSOG
Groeninge), Yvan Winne (Revalidatiecentrum Accent)

Agenda:
1.

Goedkeuring verslag 20 november 2018

2.

Samenstelling DB nieuwe legislatuur

3.

Document privacywetgeving

4.

Netwerk “Who cares?”

5.

Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages’.

6.

Korte berichten

7.

Varia:
• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen
• Vragen en info vanuit de AV

1. Goedkeuring verslag 20 november 2018
Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan bib voor de gastvrijheid.
Tolk VGT is Lies Wallaert, met stagiaire Sofie.
Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. Ook de
speciaal uitgenodigden!
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Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.
2. Samenstelling DB nieuwe legislatuur
De samenstelling is weinig gewijzigd: Chris Iemants (voorzitter), Piet Devos (ondervoorzitter), Marc Detremmerie (secretaris), Koen Amerlynck (penningmeester), Tommy
Viaene (public relations), Christophe Poot (plaatsvervangend vertegenwoordiger
GECORO).
Francien Augustus was geen kandidaat meer.
We hopen dat er tegen het einde van deze legislatuur een aantal kandidaten klaar
staan om de fakkel over te nemen.
3. Document privacywetgeving
Voor het bijhouden van de ledenlijsten van onze algemene vergadering voegden we
een tekst toe aan ons huishoudelijk reglement:
“Het DB van de SAPH en haar bevoegde stadsmedewerker houden een ledenlijst
bij met naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de vereniging of
instelling die ze vertegenwoordigen.
Deze gebruikt de SAPH en de bevoegde stadsmedewerker enkel om
uitnodigingen, verslagen, info en aankondigingen binnen of in de marge van de
activiteiten van de SAPH door te sturen.
Wie wil kan inzage krijgen in de gegevens die de SAPH en de bevoegde
stadsmedewerker over hem/haar bijhoudt, deze laten wijzigen of laten
verwijderen. Daarvoor neemt hij/zij contact op met de bevoegde
stadsmedewerker.”
De aanwezige leden kregen in juni en september vorig jaar al de kans deze tekst te
onderschrijven. Omdat er op de nieuwjaarsvergadering steeds extra aanwezigen zijn
van wie we ook hun gegevens hebben, leggen we dit document nog 1 keer ter
ondertekening voor.
4. Netwerk “Who cares?”
Veel partners/organisaties werken op één of andere manier rond zorg of daaraan
gelinkte thema’s maar eigenlijk weten ze niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Er zijn
mogelijke mooie kruisbestuivingen, maar die zien ze momenteel niet. Daarom werd het
idee opgevat om een soort platform, netwerk op te richten.
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Doel:
-

De spelers uit zorg, cultuur, onderwijs en sport te verenigen

-

Met elkaar in gesprek gaan, inspiratie opdoen, elkaars noden en ervaringen leren
kennen en samenwerkingsvormen kunnen zien.

-

Creatief en innovatief aan de slag gaat met de thema’s kwetsbaarheid en zorg.
Door geïnteresseerden uit verschillende sectoren samen te brengen (netwerk) en
concrete samenwerkingen gemakkelijker te maken (inclusie en participatie)
bewuster in dialoog met een breed publiek omgaan met deze thema’s
(participatie en sensibilisering).

-

Die verkenningstocht en projecten met een zo breed mogelijk publiek delen.

Verschil met andere netwerken: insteek zorg en kwetsbaarheid vanuit en met
personen met een beperking, ouderen, kinderen, psychische problematiek…
Bij elke bijeenkomst van het netwerk wordt een concreet project voorgesteld. Volgende
moment: 21 februari om 10 u. Thema: voorstelling sociaal artistiek project Wit.h (i.s.m.
o.a. Vormingplus en het Dr. Guislain-Museum): de walking opera ‘Bloedtest’: artistiek
traject omtrent gevolgen van de NIPT-test (genetische manipulaties - maakbare mens
- ethische verantwoordelijkheid).
Iedereen mag vrij komen. Mail naar hanne.vanbeneden@kortrijk.be.
De projectwebsite: www.bloedtest.org.
5. Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages”
De verenigingen kregen de nodige documenten om hun toelage te kunnen aanvragen.
De aanvraagformulieren zijn op eenvoudige aanvraag ook digitaal te krijgen.
Het dagelijks bestuur verwacht dat de verenigingen zelf hun documenten voor de
subsidie-aanvraag correct en volledig invullen. Alle activiteiten moeten op de sjablonen
worden ingevuld. Het verwijzen naar bijlagen is niet geldig. De bijlagen zijn enkel
‘bewijsstukken’.
Als er problemen zijn bij het invullen van die documenten kan men steeds contact
opnemen met Hanne Van Beneden: Hanne.vanbeneden@kortrijk.be (056/277284 of
0492/919363).
De vereniging die zijn documenten niet goed of onvolledig invult wordt verwittigd. De
betrokken vereniging kan die dan verder uitwerken. De limietdatum van 31 maart a.s.
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blijft ook voor hen geldig!
Let wel! Subsidie kan in Kortrijk voor een activiteit maar bij 1 adviesraad aangevraagd
worden!
6. Korte berichten
• Overlijden Joris Vanhecke en Pierette Chambard
Joris Van Hecke is overleden. Hij is jaren geleden nog betrokken geweest bij de SAPH
als vertegenwoordiger van Licht en Liefde. In die hoedanigheid heeft hij aan
verschillende screenings deelgenomen en ook aan Struikelblok. Hij werd 85 jaar.
Pierrette Chambard, echtgenote van Johnny Billiet, is op 29/1 overleden. Ze was lid
van Stoma Ilco en vele jaren steeds aanwezig op de algemene vergaderingen.
We bieden aan beide families onze deelneming aan.
• Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk
Chris licht nog eens de “Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk” toe en doet een oproep
om vóór 31 maart 2019 projecten in te dienen. De aanvraagformulieren vindt men op
de website van de stad en moeten opgestuurd worden naar de Welzijnsdiensten van
de stad Kortrijk, t.a.v. Hanne Van Beneden. Meer informatie over het indienen van een
project kan je altijd vragen aan Hanne Van Beneden.
Per aanvaard project kan men tot 10 000,00 euro subsidie krijgen.
Website: https://www.kortrijk.be/projectsubsidie-toegankelijk-kortrijk
• Originele ingesproken jaarkalender
Roland Vercaempst heeft een originele jaarkalender uitgewerkt. Je kan elke maand
beginnen met een aangename, opbeurende start van de maand. Er is zowel een
geschreven als een ingesproken versie met achtergrondmuziek.
Inhoud: vermelding van de themadagen, spreuken en citaten van de maand,
sterrenbeeld, foto van de maand, enz.
Wie zich daarop wil abonneren kan dit gratis door contact op te nemen met
initiatiefnemer Roland Vercaempst (roland.vercaempst@gmail.com).
De ingesproken versie werd opgenomen in samenwerking met Studio Bloema.
• Toneel met audiodescriptie
Op zondag 24 maart om 14.45 u. speelt toneelvereniging Taal en Kunst in de
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Concertstudio, Conservatoriumplein 2 in Kortrijk “Ge Flikt”, een komedie door Bruno
Timp. Het stuk wordt ondersteund door audiodescriptie. Om 14.00 u. is er een inleiding
voorzien voor de blinde of slechtziende bezoekers.
Audiodescriptie is een techniek die televisieprogramma's, films, voorstellingen
of evenementen toegankelijker maakt voor blinden en slechtzienden. Een verteller
geeft extra informatie over wat er te zien is, zodat blinden en slechtzienden ten volle
kunnen genieten van de voorstelling.
Tickets kosten 12 euro voor blinde personen, max. één begeleider kan gratis mee.
Reserveren kan best zo snel mogelijk bij Vebes, Braille Liga of voor niet leden bij
christine.bekaert2@telenet.be of op het nummer 056/25.98.55 (met vermelding van
een e-mailadres, het aantal tickets met audiodescriptie en het aantal begeleiders).
Personen met een visuele beperking die zonder eigen begeleider komen, maar toch
graag begeleid worden vanaf het station, kunnen dit doorgeven aan Thomas Desmet
van Inter: thomas.desmet@inter.vlaanderen.
Het gezelschap 'Taal en Kunst' biedt dit voor de tweede keer aan.
Dit wordt gerealiseerd met de steun van de SAPH, stad Kortrijk, Inter-events en het
fonds ‘Jeanne en Pierre Beeckman’, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.
• MakeAbility project
Heb je ook geboeid Team Scheire op tv gevolgd?
Hogeschool Howest organiseert reeds 10 jaar het project Design For Everyone .
Studenten ergotherapie en studenten industrieel productontwerpen, gaan op zoek naar
het mogelijk maken van een betekenisvolle activiteit voor een persoon met een
handicap. Denk je aan iets dat je zou kunnen gebruiken maar niet bestaat, stel het dan
op een aantrekkelijke manier voor zodat vrijwilligers of studenten volgend
academiejaar jouw ‘project’ zouden selecteren. Als jouw ‘project’ uitgekozen is, maken
de studenten dit dan samen met de jou, de aanvrager. Je kan dit ook doen samen met
een handige, technische vrijwilliger.
Daarnaast mogen mensen zich aanmelden, die over deze specifieke eigenschappen
beschikken om mee te werken met een van de projecten waar een hulpmiddel voor
één cliënt wordt ontworpen.
Dat zal gebeuren in het Budalab hier in Kortrijk.
Heb jij een uitdaging waar je graag een oplossing voor wilt vinden, én wil je graag hier
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zelf aan meewerken?
Vul dan zeker dit formulier in. Zo kunnen wij u verder contacteren.
Meer info op: http://designforeveryone.howest.be/output/
7. Varia
•

Locatie volgende bijeenkomsten AV
Welke verenigingen willen één van de volgende keren gastheer/gastvrouw zijn
voor de AV? Graag melden bij het DB (chris.iemants@skynet.be;
marc.detremmerie@telenet.be).
Data AV 2019: 20 maart (dienstencentrum De Zonnewijzer) , 19 juni, 18 september
en 20 november.

•

Vragen en info vanuit de algemene vergadering
-

Het begrip “vorming” in het nieuw subsidiereglement vraagt nog steeds om een
goede omschrijving. Samana heeft een lijst die ze moeten hanteren om na te
gaan of hun activiteiten onder ‘vorming’ vallen of niet. Het DB vraagt om deze
te krijgen als mogelijke inspiratiebron voor ons reglement.

-

Mia Cattebeke meldt dat www.Smartateljee.be nu ook online is. Met dank aan
Project Toegankelijk Kortrijk.

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Christophe, Piet, Chris, Hanne
Volgende AV: woensdag 20 maart 2019 in dienstencentrum De Zonnewijzer,
Langemeersstraat 6 in Kortrijk.
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