VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

2020-01-29

Plaats

Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk

Aanwezig

Carine Accou, Leen Accou (Zonnewijzers), Hannah Amerlynck
(Absoluut vzw - schrijftolk), Koen Amerlynck (SAPH penningmeester), Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens
(Stoma-Ilco), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Lies Boudewijn
(MFC De Kindervriend), Jelle Callens (PASS-groep Kortrijk), Patrick
Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Luc Colman (Groep
Ubuntu x 8K), Yvan Decaluwé (Samana), Luc Decantere (Individueel
lid), Emile Declercq (kabinet De Coene), Philippe De Coene
(Schepen van Welzijn), Alain Demeyer (Vebes), Marc Deneweth (RAliga), Christa De Schepper (Vebes), Marc Detremmerie (SAPH secretaris / Studio Bloema vzw), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter),
Veerle Devos (RA-Liga), Dan Dewerchin (vzw Anders Zien), Jean
Foulon (SOAR), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), Luc
Heylen (individueel lid), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine
Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Anne Marie Lamote (RA-liga),
Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Marc Libeert (PASS-groep Kortrijk),
Liesbet Logghe (Tolk VGT), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga
vzw), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), Christophe Poot (SAPH /
Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Jean-Marie Provoost
(RA-liga), Johan Sercu (PASS-groep Kortrijk), Hanne Van Beneden
(Team Welzijn – Kortrijk), Marlies Vandaele (De Stroom vzw), Ozzie
Vandendriessche (PASS-groep Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep
Ubuntu x 8K), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Peter
Vanhoutte (Absoluut vzw), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw
Zuid-West-Vlaanderen), Katrien Verhellen, Annemie Verstaen
(Auxilia), Fanny Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-WestVlaanderen), Frans Vervaeke (ABS), Tommy Viaene (SAPH - public
relations), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter)

Verontschuldigd

Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf
Auricula), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis
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vzw), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De Coene), Mia Cattebeke
(MFC De Hoge Kouter), Els Cleenwerck (Wijkteam OCMW), Lien
Deblaere (VFG), Johan Debonnet (Studio Bloema), Bart Denys
(Wijkteam OCMW), Goedroen Desmet (PASS-groep Kortrijk), Michèle
Desmet (De Korenbloem), Nathalie Desmet (directeur stad en OCMW
Kortrijk), Dirk De Vos (Sociaal Huis), Stephanie Deweer (Wijkteam
OCMW), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Marie Glorieux (Athena - Ter
Bruyninge), Sofie Goeminne (AZ Groeninge), Anne-Marie Heytens
(individueel lid), Tine Missine (Inter), Ingrid Mullebrouck (BUSO – De
Hoge Kouter), Yiling To (Inter), Lieselot Vandierendonck (De Stroom
vzw), Luc Vandierendonck (vzw Wit.h), Janice Vanhest (Facility stad
Kortrijk), Stefaan Verbrugge (Studio Bloema)
Agenda:
1.

Goedkeuring verslag 20 november 2019

2.

Vertegenwoordigers verenigingen, instellingen en individuele leden stellen zich
voor

3.

Voorstelling nieuwe website

4.

Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages’

5.

Korte berichten

6.

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

1. Goedkeuring verslag 20 november 2019
Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan bib voor de gastvrijheid.
Tolk VGT is Liesbeth Logge.
Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. Ook de
speciaal uitgenodigden!
Hannah Amerlynck is op vorige AV vergeten geweest in de lijst van de aanwezigen.
Verslag vorige AV wordt verder goedgekeurd.
2. Vertegenwoordigers verenigingen, instellingen en individuele leden stellen zich voor
De voorzitter overloopt de lijst van verenigingen, instellingen en individuele leden die
bij de SAPH aangesloten zijn en laat voor elk van de verenigingen of instellingen 1
persoon zichzelf en zijn/haar collega’s in maximum 1 minuut voorstellen.
3. Voorstelling nieuwe website
STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0492 91 93 63

Piet stelt de website van de SAPH voor: www.toegankelijkkortrijk.be.
Wij kunnen er nu zelf aan werken. Vertraging op de lijn wegwerken. Ga eens kijken en
stuur ons jullie bemerkingen.
De website zou vlot toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Warme oproep aan alle
leden om de website uit te testen en ons jullie feedback door te geven.
4. Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages’
De verenigingen krijgen dit jaar de nodige documenten om hun toelage te kunnen
aanvragen via mail. Als deze op 4 februari nog niet aangekomen zijn neem je best
contact op met Hanne Van Beneden: Hanne.vanbeneden@kortrijk.be (056/277284 of
0492/919363).
Je kan kiezen hoe je de ingevulde formulieren met bewijsstukken terug bezorgt:
•

ofwel het volledige dossier digitaal invullen en (in Word- of PDF-versie) samen met
de ingescande bijlages per mail terug bezorgen (hanne.vanbeneden@kortrijk.be).

•

ofwel de aanvraag digitaal invullen, afprinten en volledig dossier samen met de
nodige bijlagen terug bezorgen bij de dienst Welzijn, Stad Kortrijk (ingang via
Papenstraat, 1e verdieping) of per post (Hanne Van Beneden, Dienst Welzijn, Stad
Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk).

•

ofwel (indien digitaal invullen niet lukt) de documenten afprinten en schriftelijk
invullen zoals vroeger.

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 de documenten kan men ook 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 bijwerken. De limietdatum van 31 maart a.s. blijft
ook voor hen geldig!
De berekening van de subsidies verloopt nog op basis van het oude
subsidiereglement!
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Let wel! Subsidie kan in Kortrijk voor een activiteit maar bij 1 adviesraad aangevraagd
worden!
5. Korte berichten
• Inleefsessie rond omgaan met mensen met autisme
SAPH ondersteunt een inleefsessie rond omgaan met mensen met autisme op
maandag 23/03/2020 om 14 u. in wijkcentrum De Zon, Bellegem. De VVA staat in voor
de sessie. Ze komen met 2 personen van wie minstens 1 persoon met autisme. Duur
van een sessie: 2.30 u. OCMW Kortrijk betaalt de kosten van de sessie. De sessie is
gratis en inschrijven via koen.amerlynck@kortrijk.be vóór 5 maart is verplicht. Max. 50
personen. Als er meer geïnteresseerden zijn wordt een tweede moment ingepland.
• 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
• Theaterworkshop “Zin in meer drama in je leven?”
BRUUT is een reeks inclusieve theaterworkshops van Het Scheldeoffensief en
Schouwburg Kortrijk waarbij mensen met en zonder beperking samen theater
spelen. Begeleid door theatermaker Frank Dierens ga je samen op zoek naar wat
theater kan betekenen. Theaterervaring of techniek is niet vereist, wel veel goesting
om theater te spelen in een inclusieve context.
De workshopreeks eindigt met een toonmoment voorafgaand aan de
theatervoorstelling Waramis op maandag 8 juni 2020 in Schouwburg Kortrijk tijdens het
festival Sharing is Caring.
Wanneer?
22/02 van 14u tot 16u30 – Schouwburg Kortrijk
9/05 van 10u tot 12u30 – Groeningeheem
16/05 van 10u tot 12u30 – Groeningeheem
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23/05 van 14u tot 16u30 – Groeningeheem
30/05 van 14u tot 16u30 – Groeningeheem
6/06 van 10u tot 16u – Groeningeheem
8/06 vanaf 18u tot na de voorstelling – Schouwburg Kortrijk
Wie?
10+ , max 15 personen (waarvan min 1/3de zonder beperking)
Prijs?
30 euro voor ganse traject (inclusief 1 ticket voor de voorstelling WaRaMis op 8/06) Uitpastarief van toepassing
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar
suzanne.demeersseman@kortrijk.be met vermelding van jouw naam, voornaam,
leeftijd, berperking of geen beperking en eventueel nog extra opmerkingen die je zelf
wil meegeven.
Zie ook website:
https://www.schouwburgkortrijk.be/nieuws/80/Zin_in_meer_drama_in_je_leven_/
6. Varia
•

Locatie volgende bijeenkomsten Algemene Vergadering
Welke verenigingen willen één van de volgende keren gastheer/gastvrouw zijn
voor de AV? Graag melden bij het DB: info@toegankelijkkortrijk.be. Data AV
2020: 18 maart (Samana nodigt uit in OC Molenheem, Heule), 17 juni (Dovenclub
De Haerne), 16 september en 18 november.

•

Vragen en info vanuit de algemene vergadering
Geen

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Hanne, Piet, Chris, Koen
Volgende AV: woensdag 18 maart 2020 om 19.30 u. in OC Molenheem, Heule
(uitnodiging: Samana)
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Nieuwjaarstoespraak 2020 - Stedelijke Adviesraad voor
Personen met een Handicap (SAPH).
Chris Iemants.

Geachte heer schepen, beste Philippe,
Beste genodigden, dames en heren, hartelijk welkom op onze Nieuwjaarsreceptie.

In naam van het Dagelijks Bestuur wens ik jullie een warm, hartelijk, gelukkig en gezond
2020.

Vorig jaar, naar aanleiding van de afsluiting van de fototentoonstelling “Over
struikelblokken” waren we voor het eerst te gast in de Centrale Bibliotheek voor onze
nieuwjaarsreceptie.
Dit is ons zo goed bevallen dat we hier vandaag graag terug komen.
Met dank aan Carol Vanhoutte, bibliothecaris en Jürgen Van Lerberghe, een van de
bibliotheek-medewerkers.
Ik wens tevens de mensen van de dienst protocol te bedanken voor hun bijdrage aan het
welslagen de receptie en van deze avond
Met de rug naar de lens toegekeerd, ver weg van de schijnwerpers, zijn we op stap in de
richting van een wereld, gelijk voor iedereen, een wereld van diversiteit, waar iedereen
dezelfde kansen krijgt en kan gebruiken.
Uiteraard doen we dat met de focus op Kortrijk.

In zo’n wereld is het thema “Toegankelijkheid”, zoals al zo vaak gezegd, een zeer breed
begrip.
Het is tegelijk, een werk van lange adem. Een werk zonder einddatum, zonder vervaldag.
Vandaag stellen we opnieuw vast dat heel wat dossiers en aandachtspunten lange tijd de
aandacht vragen, vaak langer dan we wensen of verwachten.
Maar, misschien is onze honger soms of vaak te groot.
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Het engagement van de stad met de ondertekening van het “charter naar een
toegankelijke stad”, is een basisgedachte. Deze gedachte moet helpen, inspireren,
herinneren, kijken, werken.
Hanne heeft de voorbije twee jaar herhaaldelijk en veelvuldig contacten gehad met de
collega’s binnen de verschillende beleidsdomeinen van de stad met als doel te inspireren,
te herinneren, te kijken, te werken, te helpen, om het belang van alles wat ons verbindt, te
coördineren, te dirigeren en te delegeren.

Gelukkig werpen de veelvuldige inspanningen van Hanne ook hun vruchten af. En
daarvoor willen we haar bedanken.
Deze manier om mensen aan het denken te zetten, om het met een vaak gebruikt begrip
uit te drukken, de juiste “mindsetting” tot stand te brengen, gaat de goede richting uit.
Collega’s vinden beter en spontaan de weg naar Hanne en kloppen aan voor advies i.v.m.
gebouwen, voetpaden, begraafplaatsen, bushaltes, evenementen, aanpassingen van
sportinfrastructuur of planning van grotere stadsprojecten (cf. Lange Munte).
Uiteraard laten resultaten soms een tijdje op zich wachten en wil een hongerig DB de
evolutie zien.
Rome en Parijs…

Ik kijk nog heel kort achterom. Uit de lange lijst van realisaties in 2019 die ik de voorbije
dagen een aantal keer in de hand nam, haal ik een paar puntjes.
•

Een van de concrete resultaten van de inspirerende acties van Hanne en Koen is de
interactie met het ondernemersloket.
Via het ondernemersloket doen nieuwe of bestaande handelszaken, beroep op een
premie van de stad. Een onderdeel daarvan is de toegankelijkheidsbonus. Gepaste
info in een vroeg stadium is belangrijk en wordt nu systematisch bezorgd zodat
toegankelijkheid ook, waar mogelijk, kan verzekerd worden.

•

In 2018 en maart 2019 waren er in samenwerking met toneelvereniging Taal & Kunst
2 toneelvoorstellingen met audiodescriptie.
In oktober 2019 werd dit voor het eerst gebracht in samenwerking met de
Schouwburg. Voorafgaand was er ook een korte inleefsessie voor personeel van de
schouwburg, over theaterbezoek met een visuele beperking en audiodescriptie.
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•

We hebben een positieve samenwerking met AZ Groeninge.
Het voorbije jaar was er heel specifiek aandacht rond het onthaalbeleid van kwetsbare
doelgroepen. De Adviesraad nam hieraan deel met een brede vertegenwoordiging.

•

In vergelijking met een aantal jaren geleden proberen we het begrip “handicap” nog
verder open te trekken.
Er is aandacht voor het thema dementie, voor anderstaligen, laag taalvaardigen (ref.
Samenwerking met open school).

•

Parkeren is voor heel veel PMH een belangrijk thema, zeker in een stad. De regels
werden vorig jaar gewijzigd.
Personen met een parkeerkaart, kunnen niet langer onbeperkt parkeren op de Shop &
Go plaatsen. Dit maakt een bezoek, zeker aan het stadscentrum, voor mensen met
beperkte mobiliteit en/of rolstoelgebruikers zonder elektrische ondersteuning, heel
moeilijk.
Ter compensatie werden al een twintigtal parkeerplaatsen voor personen met een
handicap toegevoegd. Zonder daarover een concrete telling gedaan te hebben, stellen
we vast dat deze vaak ontoereikend zijn.
Op andere momenten, ‘s avonds, ‘s nachts, ‘s morgens vroeg, staan ze bijna leeg en
zijn ze niet bruikbaar voor de bewoners en/of late of vroege bezoekers van de stad.
Officieus kunnen houders van een parkeerkaart, op werkdagen van 9:00 uur tot 19:00
uur wel parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners. Deze plaatsen
zijn meestal minder geschikt omdat ze bijv. verderaf liggen.

•

De opstart van onze eigen website: www.toegankelijkkortrijk.be

Een gedetailleerde lijst vinden jullie beslist terug in het jaarverslag, dat volgt in maart.

Vaak stellen we ons zelf de vraag, wat betekent de Adviesraad voor haar verenigingen, de
instellingen, haar individuele leden en zelfs de geïnteresseerden van buitenaf.
We hopen en vermoeden dat gezien de brede waaier van thema’s en sprekers die tijdens
onze AV’s aan bod komen, dat wel goed zit.
Daarnaast ontgaat jullie herhaalde talrijke opkomst ons niet, dit samen met een gestaag
aantal groeiende leden.
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Uiteraard zijn we altijd benieuwd wat jullie zelf ervaren en belangrijk vinden, zeg het ons!

Zoals vaak gezegd, een groep, een team, is zo sterk als de samenstelling van en de
richting die ze samen uitgaan.
Ons Dagelijks Bestuur is zo’n groep.
Het Dagelijks Bestuur is een coherente ploeg, met de rug naar de lens toegekeerd, ver
weg van de schijnwerpers, zijn we op stap in de richting van een wereld, gelijk voor
iedereen, een wereld van diversiteit, waar iedereen dezelfde kansen krijgt en kan
gebruiken.
Bedankt collega’s!

Dan geef ik nu graag het woord aan onze bevoegde schepen, Philippe De Coene.
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