Kortrijk, 24 september 2021

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Datum:

2021-09-15

Plaats:

De Hoge Kouter, Bad Godesberglaan, 19, 8500 Kortrijk

Aanwezig:

Leen Accou (Zonnewijzers), Hannah Amerlynck (schrijftolk), Koen
Amerlynck (SAPH - penningmeester), Nadine Baertsoen (MSLiga), Lee Blomme (toegankelijkheidsambtenaar Kortrijk), Karine
Braems (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Heidi
Brunee (Activiteiten Blinden en Slechtzienden), Mia Cattebeke
(MFC De Hoge Kouter), Luc Colman (Groep Ubuntu), Romain
Debaere (SOAR),Yvan Decaluwé (Samana), Maarten Degezelle
(schouwburg Kortrijk), Alain Demeyer (Vebes), Marc Detremmerie
(SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Piet Devos (SAPH ondervoorzitter), Jean Foulon (SOAR), Freddy Haghebaert
(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Natascha Herman
(Instituut De Pottelberg), Luc Heylen (individueel lid), Anne Marie
Lamote (RA-liga), Marc Libeert (Vriendenkring Nierpatiënten vzw),
Liesbet Logghe (Tolk), Christophe Lowagie (De Branding), Ingrid
Mullebrouck (BUSO – De Hoge Kouter), Marleen Notebaert (AdoIcarus), Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor
SpondyloArtritis vzw), Johan Sercu (PASS-groep Kortrijk), Ozzie
Vandendriessche (PASS-groep Kortrijk), Lieselot Vandierendonck
(De Stroom vzw / Spelotheek De Speelvogel), Els Vandoolaeghe
(MFC Zonnebloem vzw), Dave Vanhoutte (verantwoordelijke Gvoetbal Marke), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), Liesbeth
Verplancke (De Stroom vzw / Spelotheek De Speelvogel), Fanny
Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Frans
Vervaeke (Activiteiten Blinden en Slechtzienden), Katrien Voet
(netwerkcoördinator CM – zone Kortrijk), Joyce Vulsteker (MFC
De Hoge Kouter)
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Verontschuldigd: Roger Beunens (Stoma-Ilco), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Sabrina
Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Lien Deblaere (VFG),
Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Carine Defoort (StomaIlco), Lieze Delpace (KVG), Marc Deneweth (RA-liga), Christa De
Schepper (Vebes), Goedroen Desmet (PASS-groep Kortrijk),
Lieve Devlies (Absoluut vzw), Donaat Dumon (Zonnewijzers),
Liesbeth Gheldof (Adviesraad Ieper), Pascal Hauspy (Groep
Ubuntu x 8K), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae
(Minder-Validen Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), David
Marinelli (LAK), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw),
Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Hein Pauwelyn (PASS-groep
Kortrijk), Marie Provoost (RA-liga), Sophie Tessier
(Revalidatiecentrum Overleie), Hanne Van Beneden
(Programmaregisseur Samenleving), Lies Van Dierdonck (Groep
Ubuntu x 8K), Luc Vandierendonck (vzw Wit.h), Marc Van
Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen),
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Verslag
1. Goedkeuring verslag AV 05 oktober 2020
Welkom aan alle aanwezigen.
Dank aan Mia Cattebeke en Joyce Vulsteker voor de uitnodiging om onze AV in De
Hoge Kouter te laten door gaan.
Tolk VGT is Liesbet Logghe. Hannah Amerlynck is schrijftolk.
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We hebben door corona een zware periode achter de rug en denken daarom even aan
de mensen die overleden zijn in de voorbije periode en vergeten hierbij ook niet de
mensen uit de zorg die zo lang zo hard hun best hebben gedaan om dat allemaal op te
vangen. We denken in het bijzonder aan Carine, de vrouw van de secretaris die in mei
plots overleed.
Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.

2. Een afscheid? Een welkom!
Het officiële afscheid van Hanne Van Beneden moeten we nog even uitstellen omdat ze
op dit ogenblik wat sukkelt met haar gezondheid. Hanne blijft verder verbonden aan de
stad maar is nu stedelijk programmaregisseur samenleving.
We verwelkomen Lee Blomme, de nieuwe toegankelijkheidsambtenaar. Hij is bij de stad
actief sinds maart, eigenlijk gestart als interim, maar wat de toekomst geven zal weten
we nog niet.
Lee studeerde sociaal werk en volgt nu nog een lerarenopleiding. Hij was eerder actief
in de sociale sector: jeugdbeweging, Amnesty International, ... en vindt in zijn job met
de invalshoek toegankelijkheid een nieuwe uitdaging.
Het dagelijks bestuur is alvast tevreden over zijn vliegende start.

3. Nieuw lid DB
Tommy Viaene is al dan niet tijdelijk uitgevallen en het DB kan nog wat extra hulp
gebruiken. Daarom vraagt het DB aan de AV om Karine Braems op te nemen als lid van
DB. Karine is actief in de VVSA Kortrijk – de Watertrappers. Die vereniging brengt
mensen met de ziekte van Bechterew wekelijks in het zwembad bijeen. De AV geeft
goedkeuring. Daardoor komt er eindelijk terug een vrouw in het DB. Ze is alvast bereid
om o.a. in de toekomst Facebook SAPH bij te houden.

4. De Hoge Kouter stelt voor
Mia Cattebeke is blij ons in hun nieuwe polyvalente zaal te mogen verwelkomen. Deze
zaal is in coronatijden al veel gebruikt geweest voor vergaderingen.
De Hoge Kouter heeft een school en is ook een zorginstelling.
Jongeren tussen 12 en 21 jaar (en soms ouder) met mentale beperking kunnen er
terecht. Dat zijn heel vurige mensen, maar ook het personeel is dat.
In de school zijn er 3 groepen leerlingen:
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-

Jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking die men wil voorbereiden
op leven en werken
Jongeren die voorbereid worden op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf
Jongeren met ASS (autisme)

MFC (de zorginstelling):
Deze steunt op volgende peilers:
- Schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang
- Ambulante en mobiele zorg
- Verblijf
- RTH
- Smartateljee
Het internaat wordt bemand met personeel van het dagverblijf. Het heeft geen extra
arbeidskrachten gekregen. Alle jongeren die hier weg gaan komen in een dagcentrum
of maatwerkbedrijf terecht. Hun trajectbegeleider volgde hen over hun ganse traject
(vanaf de school) tot op de werkpost.

5. Voorstelling “Team A” van De Stroom
Vorig jaar in volle coronatijd diende De Stroom in het kader van Projectsubsidies
Toegankelijk Kortrijk een dossier in met als thema “Team A”. Lieselot Vandierendonck
en Liesbeth Verplancke stellen het voor.
De Stroom is een vrijetijdsdienst voor mensen met een beperking of vermoeden van
beperking erkend door het VAPH als vrijetijdsorganisatie.
Het steunt op 5 pijlers:
- eigen groepsaanbod,
- individuele trajecten,
- vorming en sensibilisering,
- beleidsbeïnvloeding,
- de spelotheek De Speelvogel.
Bereik: 500 cliënten met 6 vaste medewerkers en meer dan 150 vrijwilligers. Vlaamse
erkenning voor jeugdwerk en …
In een normaal jaar gaan er meer dan 160 activiteiten door, ook reizen.
Project “Team A”
Mensen met ASS en normale begaafdheid hadden geen aansluiting bij de reguliere
werking De Stroom. Die groep was vaak erg eenzaam na de schoolcarrière. Partners:
groep Ubuntu, Pass-groep, Autistem en De Stroom.
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3 pijlers bij hun aanpak: groepsactiviteiten (bijv. spellenavond, maar niet voldoende),
individuele vrijetijdstrajectbemiddeling, ontmoetingsplek.
Dezelfde medewerkers proberen op elke activiteit contact te hebben met de deelnemers
om laagdrempelig te peilen wat de verwachtingen waren en zijn.
Belangrijke zaken die men in de gaten moet houden: herkenbaarheid van personen en
locatie, duidelijke communicatie, geen te grote groepen en een poging om een
evenwicht te krijgen tussen aantal mannen en vrouwen.
Men probeert ook de kostprijs van de activiteiten zo laag mogelijk te houden.
Er is de vaste wil om “Team A” in te bedden in De Stroom maar met aparte vrijwilligers,
communicatie, …

6. Voorstelling van vzw Leefwerk – Een stad op de planken
Maarten Degezelle stelt voor.
Schouwburg Kortrijk palmt n.a.v. haar 100-jarig bestaan samen met vzw Leefwerk het
Schouwburgplein gedurende 2 maanden in. Het project ‘Een stad op de planken’ loopt
van 23 augustus tot 22 oktober.
Het schouwburgplein wordt een open schouwburg waar burgers zullen programmeren,
bouwen en samenwerken.
7 podia met dezelfde afmetingen zijn op het schouwburgplein opgesteld. De
verschillende podia zijn afbeeldingen van de organisatie binnen de schouwburg en
geven elk ruimte voor samenwerking en experiment. Elk podium krijgt een functie
gaande van het speelvlak, het decoratelier, het technisch platform, de infobalie, de
foyer, de keuken…
De organisatoren willen een soort theater brengen met mensen die toevallig op het
plein passeren.
De initiatiefnemers gaan mensen of groepen aanspreken om een initiatief te nemen.
Bijv. eten maken voor een deel publiek, iemand die harp wil komen spelen, een
wijkteam die komt vergaderen, een schaakclub komt een tornooi spelen, … Iedereen
die zin heeft om iets te doen is welkom. Ook zonder uitnodiging.
Alles wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Het organiserend team kan ook
ondersteunen.
De activiteiten kunnen elke dag tussen 10 en 20 uur doorgaan. Wie meer informatie wil
kan terecht bij Maarten Degezelle: 0477 07 55 46 of op volgend e-mailadres:
maarten.degezelle@kortrijk.be.
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7. Korte berichten
x Prikkelarme kermis
De kermisuitbaters stellen de prikkelarme kermisdag in vraag. Ze merken op dat dit
commercieel nadelig is omdat daar niet zo heel veel volk op afkomt. De vraag wordt
gesteld wie daar gebruik van maakt en hoe groot de effectieve nood is om dit concept te
behouden. Daarom de vraag aan de AV en dan vooral aan “De Stroom”, de scholen en
instellingen met het publiek voor wie dit initiatief zinvol kan zijn: blijven we dit
verdedigen? Zinvol is het zeker voor mensen die te veel prikkels niet aan kunnen. Maar
zijn de scholen, instellingen en de betrokken ouders geïnteresseerd?
Uit de bevraging blijkt dat er ook oudere mensen zijn die liever eens rond lopen op een
prikkelarme kermis. Dus het doelpubliek is groter dan gedacht.
Het initiatief is duidelijk ook niet bekend bij een groot deel van het doelpubliek. De stad
moet dus zelf (samen met de kermisuitbaters?) meer werk maken van de promotie. Het
is ook belangrijk dat de datum zeer vroeg aan het doelpubliek bekend gemaakt wordt
om dit te kunnen programmeren in hun werking, instelling. Misschien ook kiezen voor
een woensdagnamiddag?
Is kermis betaalbaar voor het doelpubliek of gelden er speciale prijzen (UiT-paskorting?)
Kan UiT-pas hier gebruikt worden?
Zonnebloem ging er bijv. in het verleden al heen in de vooravond.
x 50 jaar SAPH
De SAPH bestaat 50 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We
hadden al een eerste brainstorming. Cartoons, tekeningen, filmpjes, … uit onze AV en
hun verenigingen, de stedelijke academie, … rond toegankelijkheid, handicap, ...? Zo
veel mogelijk deelnemers proberen te bereiken. Thema wordt best nauwkeurig
omschreven. Tentoonstelling achteraf? Reglement?
We willen dit uitwerken vóór de AV van november in een werkgroep. Leden van de AV
of hun omgeving die hierover willen mee denken sturen zo vlug mogelijk een mailtje
naar info@toegankelijkkortrijk.be.
x Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk
Tegen eind maart 2022 kunnen terug dossiers ingediend worden voor de
projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk. Tot 10 000,00 euro per project kan hiervoor
toegekend worden. Reglement en inschrijvingsformulier te vinden op de website van de
stad: https://www.kortrijk.be/projectsubsidie-toegankelijk-kortrijk.
Het DB is van plan om dit initiatief ook breder bekend te maken bijv. bij scholen, AZ
Groeninge, jeugdbewegingen, ... Ook vanuit deze hoek kunnen eventueel samen met
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één of meer van onze verenigingen projecten opgezet worden met een link naar
toegankelijkheid.
x Onze website
De SAPH heeft voor haar website (www.toegankelijkkortrijk.be) het Anysurferlabel
verworven. Daarmee wordt aangegeven dat er extra aandacht besteed is aan de
toegankelijkheid / leesbaarheid van de website voor blinde en slechtziende personen.
Wij hopen dat dit een stimulans is voor anderen om ook aan hun website iets te doen.
Zo is AZ Groeninge aan het kijken of zij daar ook stappen kunnen voor zetten.
De SAPH is nu ook op Facebook aanwezig: https://www.facebook.com/SAPHKortrijk.
Het zou plezant zijn als we met zijn allen onze Facebook liken. Zo kan je ons blijven
volgen!

8. Varia
x Locatie volgende bijeenkomsten AV
17/11: wie nodigt uit?
x Vragen en info vanuit de algemene vergadering
Samana: vroeger gestructureerd per stad of gemeente en in grotere steden zelfs soms
per wijk. Ondertussen is Samana het verbond West-Vlaanderen geworden. Door de
steeds maar grotere schaal gaan veel contacten verloren. Veel mensen zijn in het
voorbije jaar overleden of fysiek achteruit gegaan in de vereenzaming door corona. Ook
naar dementie toe heeft corona geen deugd gedaan. Daarom doet Samana een oproep
om in dit verband aan de wijkteams een belangrijkere rol toe te kennen om die
vereenzaming te kunnen bestrijden en stelt ze voor dat de SAPH hierbij op wijkniveau
betrokken zou worden.

Volgend AV: 17 november om 19.30 u.
Verslag: Marc Detremmerie, met dank aan Christophe, Karine, Piet, Koen
______________________________________________________________
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