VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

2019-11-20

Plaats

Wijkcentrum Bellegem, Zomerplein 1, 8510 Bellegem

Aanwezig

Koen Amerlynck (SAPH - penningmeester), Nadine Baertsoen (MSLiga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Lies Boudewijn (MFC De
Kindervriend), Patrick Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw),
Els Cleenwerck (Wijkteam OCMW), Alain Demeyer (Vebes), Marc
Deneweth (RA-liga), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio
Bloema vzw), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter), Stefanie Deweer
(Wijkteam OCMW), Dan Dewerchin (vzw Anders Zien), René
Dubuisson (Dovenclub Stil & Blij + dovenactie Ieper), Donaat Dumon
(Zonnewijzers), Jean Foulon (SOAR), Liesbeth Gheldof (Adviesraad
Ieper), Freddy Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden),
Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), Luc Heylen (individueel),
Estella Hoirelbeke (Samana), Chris Iemants (SAPH - voorzitter),
Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Anne Marie Lamote (RAliga), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Marc Libeert (PASS-groep), MarieJeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd
Kortrijk), Martine Noittebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden),
Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis
vzw), Sabine Rubrecht (Dovenclub Stil & Blij + dovenactie Ieper),
Johan Sercu (PASS Kortrijk), Hanne Van Beneden (Team Welzijn –
Kortrijk), Ozzie Vandendriessche (PASS Kortrijk), Lies Van Dierdonck
(Groep Ubuntu x 8K), Luc Vandierendonck (Wit.h), Peter Vanhoutte
(Absoluut vzw), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-WestVlaanderen), Marc Vanoverbeke (Villavip Wevelgem), Fanny
Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Frans
Vervaeke (ABS), Tommy Viaene (SAPH - public relations / De Stroom
vzw), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Liesbet Logghe (Tolk),
Celine (stagiair tolk)

Verontschuldigd

Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien),
Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems
(Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Tomas Bulcaen
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(Kabinet schepen De Coene), Lien Deblaere (VFG), Yvan Decaluwé
(Samana), Luc Decantere (Individueel lid), Emile Declercq (Kabinet
schepen De Coene), Philippe De Coene (Schepen van Welzijn),
Lieze Delplace (KVG), Christa De Schepper (Vebes), Goedroen
Desmet (PASS Kortrijk), Lieve Devlies (Absoluut vzw), David Marinelli
(LAK), Ingrid Mullebrouck (BUSO De Hoge Kouter), Guido Oestlandt
(ABS Kortrijk), Jean-Marie Provoost (RA-liga), Elke Sohier (KVG),
Sophie Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), Marlies Vandaele (De
Stroom vzw / De Speelvogel), Lieselot Vandierendonck (De Stroom
vzw / De Speelvogel), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw),
Pieter Van Tieghem (VSOG Groeninge), Claire Verledens (VSOG
Groeninge), Annemie Verstaen (Auxilia).
Agenda:
1.

Goedkeuring verslag 18 september 2019

2.

Gebruik European Disability Card (EDC)

3.

Voorstelling Wit.h

4.

D’ Oede doze (Koen Amerlynck)

5.

Korte berichten

6.

•

Definitief subsidiereglement

•
•

Data Algemene Vergadering 2020
Armoedeplan stad Kortrijk

• Parkeerbeleid
• Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk
Varia:
• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen
• Vragen en info vanuit de AV

1. Goedkeuring verslag 18 september 2019
Welkom aan alle aanwezigen.
Ook terug welkom aan Hanne Van Beneden, onze toegankelijkheidsambtenaar. Ze
werd in juli mama van een flinke dochter Julia. Proficiat!
Dank aan Els en Stefanie die op de laatste knip voor onderdak voor de AV zorgde.
Tine Scherpereel (Villavip Wevelgem) stond in vorig verslag vermeld onder de
aanwezigen i.p.v. onder de verontschuldigden.
Tolk VGT is Liesbet Logghe. Stagiaire Celine.
Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst.
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Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.
2. Gebruik European Disability Card (EDC)
Leen Vandenheede (Team West-Vlaanderen - Netwerker-sociaal ondersteuner van de
FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een Handicap) kwam uitleg geven over de
European Disability Card (EDC).
Wat?
De EDC is sinds 2017 een proefproject dat door de Europese Commissie in 8 EUlanden wordt beheerd (België, Italië, Finland, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en
Slovenië). Het doel is een kaart te ontwikkelen die grensoverschrijdend wordt erkend
en die toegang tot bepaalde voordelen geeft, met name op het gebied van cultuur, vrije
tijd, sport en evenementen. Deze kunnen heel verschillend zijn: gratis toegang, gratis
toegang begeleider, korting op het tarief, gratis gebruik audiotoestel in een museum,
… De organisaties bepalen zelf welke voordelen ze aanbieden.
De kaart kan o.a. aangevraagd worden bij:
•

FOD Sociale Zekerheid (www.handicap.belgium.be – rubriek “Mijn rechten”)

•

VAPH (www.mijnvaph.be) met gebruik elektronische identiteitskaart, pincode en
kaartlezer)

Op de website kan men zien wie, welke voordelen met de EDC geeft. De website is
echter niet altijd actueel. Beter is de kaart telkens voorleggen aan het loket indien er
kans is dat deze een voordeel geeft. Iedere deelnemende organisatie kreeg nochtans
telkens een aantal stickers om het gebruik van de kaart aan te geven.
Bij de start nam staatssecretaris van Gelijke Kansen, Zuhal Demir het initiatief om de
EDC te promoten. Minister Muylle, die hier nu de verantwoordelijkheid voor heeft,
stuurde op haar beurt een brief aan de verschillende betrokken diensten om de kaart
te promoten. Het is in ieder geval belangrijk dat de lokale besturen dit verder
promoten.
Vragenlijst
Er loopt nu ook vanuit het European Disability Forum (EDF) en bijgevolg ook het BDF
(Belgian Disability Forum) een bevraging over het gebruik van de kaart. Men wil de
meningen verzamelen van de mensen die de kaart bezitten, maar ook van de
personen met een handicap die de kaart in hun land willen krijgen. Het EDF zal de
resultaten in een verslag gebruiken en aanbevelingen voor de Europese Commissie
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doen.
Link naar de vragenlijst: http://bdf.belgium.be/nl/news/24-10-2019-european-disabilitycard-vragenlijst.html.
Meer info over EDC: http://www.eudisabilitycard.be
3. Voorstelling Wit.h
Luc Vandierendonck stelde Wit.h voor.
Wit is de kleur die alle kleuren verenigt. H staat voor handicap en “with” staat voor
samen werken, inclusief werken. Of: alle mogelijke mensen met of zonder beperking
werken samen. De organisatie werkt heel organisch, soms een beetje links gekleurd,
soms een beetje rechts. De overheid noemt de organisatie sociaal-artistiek. Dit houdt
op dit ogenblik een risico in naar subsidie toe: dreigen tussen beide sectoren te vallen
om steun te krijgen. De “medewerkers” komen naargelang het project op uitnodiging.
Ergotherapeuten, orthopedagogen, … komen er niet aan te pas. Men doet gewoon!
“Wit.h” organiseert art expeditions. Kunst en expeditie. Het op expeditie gaan kan al
dan niet lang duren en men weet meestal niet vooraf hoe lang dat zal zijn.
Voorbeeld: in 2015 hoort men op Radio 1 dat de NIPT-test terugbetaald zal worden.
Weinig mensen vragen zich af wat dit zal betekenen voor mensen met syndroom van
Down en hun omgeving. "Wit.h” gaat hierover getuigenissen verzamelen van moeders
die met mongolisme geconfronteerd werden, met of zonder abortus, met of zonder
NIPT-test. Dit voelde zo emotioneel en als zo een ethisch probleem aan. De moeders
wilden het thema toch onder de aandacht brengen via kunst. Er kwam op Youtube een
reeks interviews rond dit thema (zie https://pietdevos.be/nl/thema-s/thema/onmaakbare-mens met alle links naar Youtube voor de 8 interviews rond 'Gesprekken
over (on)maakbaarheid.'). Kunstenaars werkten rond het thema (tekeningen,
schilderijen, keramiek, installaties, …). Dit alles leidde tot de tentoonstelling en de
walking-opera “Bloedtest” in het dr. Guislainmuseum in Gent. Weken na de
tentoonstelling blijven er nog steeds reacties komen. De expeditie is nog steeds niet
ten einde.
Op 30 november wordt van 8 tot 20 uur op Radio Quindo, Kortrijk radio Bloedtest
gemaakt. Via internet kan je dit beluisteren op
http://stream.quindo.be/radiounited.mp3.m3u
In de toekomst wil “Wit.h” ieder jaar op 21 maart (Wereld Downdag) het
bloedtestproject in de media brengen.
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En ondertussen lopen nog andere initiatieven met poëzie, muziek en andere
kunstvormen.
En er is al een nieuw project in aantocht: hebben personen met een beperking wel
inspraak in het debat over hen? Nee, blijkt. Het zal gaan over macht en onmacht over
eigen leven.
Zie ook: www.vzwwith.org.
4. D’ Oede doze
Koen Amerlynck van vzw Mentor liet ons kennismaken met “D’oede doze – dementie.”
“D’oede doze – dementie” wil een steentje bijdragen om dementie bespreekbaar te
maken. Dit gebeurt op een unieke manier met 10 tools die dementie vertalen naar
tastbare producten. Zo kan er veel interactiever en speelser geleerd worden over deze
nog steeds mysterieuze aandoening.
Dementie is erg confronterend voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving. Met
“D’oede doze” ervaar je even zelf wat het is om dementie te hebben. Bijgevolg ga je
personen met dementie beter begrijpen.
Hopelijk leidt dit tot meer respectvolle omgang met de betrokkenen?
De koffer kan ontleend worden tegen 100 euro per dag. Er zit een instructieboek bij de
verschillende tools en er wordt ook wat uitleg gegeven bij het overhandigen van de
tools. Vzw Mentor verzorgt ook zelf workshops in samenwerking met expertisecentra
dementie (ECD) in woonzorgcentra, voor mantelzorgorganisaties, …
Info: info@mentorvzw.be, k.amerlynck@mentorvzw.be,
www.vzwmentor.be/doededoze
5. Korte berichten
• Definitief subsidiereglement
Het voorstel van definitief subsidiereglement werd met de uitnodiging mee gestuurd.
Dit reglement wordt voor het eerst toegepast bij de berekening van de subsidies in
2021 voor de activiteiten van 2020.
Nog 2 aspecten kwamen aan bod:
1. Maximum toelage die een vereniging kan krijgen
Bij het punt waarin de maximum toelage die een vereniging kan krijgen wordt
vastgelegd wordt volgende aanpassing nog goedgekeurd:
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“De toelage voor een vereniging mag nooit meer zijn dan het totaal te besteden budget
voor de verenigingen gedeeld door 60 % van het aantal verenigingen dat recht heeft
op een toelage. Indien dit na berekening van de toelage wel het geval is, wordt het
afgetopte bedrag herverdeeld onder de andere verenigingen die op het puntensysteem
betoelaagd worden.”
Dit moet er voor zorgen dat niet een paar verenigingen het grootste deel van de
toelage krijgen en de andere de rest onder mekaar moeten verdelen.
Voorbeeld: als er 13 500,00 euro te verdelen is onder 15 verenigingen, kan er geen
enkele vereniging meer dan 13 500,00 / 60 % van 15 = 1 500,00 euro krijgen.
2. Vorming
Als er in de toekomst toch nog twijfel is of discussie dreigt over al dan niet erkenning
van een activiteit als vorming vraagt het dagelijks bestuur om bij de subsidieaanvraag
voor een activiteit met argumenten aan te komen waarom jullie vereniging de activiteit
onder de noemer ‘vorming’ wil zetten. Er kan altijd nog informatie gevraagd worden bij
de toegankelijkheidsambtenaar (Hanne Van Beneden).
• Data Algemene Vergaderingen SAPH in 2020
29/1: met nieuwjaarsreceptie, terug in de centrale bibliotheek Kortrijk
18/3: waar?
17/6: bij dovenclub De Haerne in Heule
16/9: waar?
18/11: waar?
• Armoedeplan stad Kortrijk
De stad stelde een voorontwerp nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen
armoede op. Zo veel mogelijk inwoners mogen suggesties doen rond de aanpak. Ook
mensen met een beperking krijgen te maken met armoede.
Het voorontwerp voorziet 12 thema’s (werven) voorzien waarrond gewerkt kan worden.
1. Een actieve opsporing van armoede
2. Eén plan per gezin in armoede
3. Een nieuwe deelfabriek met consumentendienst
4. Twee sterke ondersteunde pijlers: activering en schuldhulpverlening
5. De Kortrijknorm of 60 % (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk
6. Wat hebben onze Kortrijkse kinderen te kort? Meten en aanpakken van deprivatie
7. Sociale tarieven voor lagere middenklasse
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8. 750 nieuwe sociale woningen
9. Een wijkgezondheidscentrum in overleg met huisartsen en experten
10. Het Kortrijks Menswaardig Inkomen
11. Een UiTPAS voor iedere inwoner van Kortrijk, met korting voor iedereen die er
recht op heeft
12. Een coalitie met W13 en 100 huispartners
Zie ook: https://www.kortrijk.be/stoparmoede.
Wie hier dieper op in wil gaan, kan zijn/haar ideeën mee geven of/en toetreden tot de
groep die daar verder wil over nadenken. Contact opnemen met Hanne Van Beneden
(hanne.vanbeneden@kortrijk.be).
• Parkeerbeleid
Op de vorige AV werd gezegd dat je met de parkeerkaart op bewonersparkeerplaatsen
(gele vakken) van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 19 uur onbeperkt en gratis
mag parkeren. ’s Avonds en ’s nachts, op zaterdag, zon- en feestdagen: enkel voor de
bezitters van een bewonersparkeerkaart.
Nu blijkt dat mensen met een parkeerkaart daar altijd onbeperkt en gratis mogen
staan. Maar zegt men bij PARKO: “… Wij vragen om liefst zo weinig mogelijk op de
bewonersplaatsen te parkeren omdat deze voor bewoners zijn bedoeld.”
• Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk
Hanne Van Beneden doet nog eens een oproep dat initiatieven die toegankelijkheid in
de ruimste zin in Kortrijk verder kunnen bevorderen onder de vorm van een project
aanleiding kunnen geven tot een subsidie van de stad. Deze kan gaan tot 10 000,00
euro. Project indienen vóór 31 maart 2020. Meer info bij Hanne Van Beneden
(hanne.vanbeneden@kortrijk.be).
Zie ook: https://www.kortrijk.be/projectsubsidie-toegankelijk-kortrijk.
6. Varia
•

Locatie volgende bijeenkomsten AV
29/1: met nieuwjaarsreceptie, terug in de centrale bibliotheek Kortrijk

•

Vragen en info vanuit de algemene vergadering
Talrijke Kortrijkse organisaties en verenigingen nemen initiatieven met betrekking
tot “De Warmste Week”. Zie voor meer informatie de website van De Warmste
Week en Studio Brussel.
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Verslaggever: Marc – dank aan Piet, Koen, Hanne, Chris
Volgende AV: woensdag 29 januari 2020 in centrale bibliotheek, Kortrijk.
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