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Kortrijk, 13 april 2022 

 
 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  
 

Datum: 2022-03-30 

Plaats: Groep Ubuntu, Beeklaan 79A, 8500 Kortrijk 

Aanwezig: Koen Amerlynck (SAPH - penningmeester), Roger Beunens 
(Stoma-Ilco), Lee Blomme (toegankelijkheidsambtenaar Kortrijk), 
Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), 
Heidi Bruneel (Activiteiten Blinden en Slechtzienden), Mia 
Cattebeke (MFC De Hoge Kouter), Els Cleenwerck (Wijkteam 
OCMW), Luc Colman (Groep Ubuntu), Alain Demeyer (Vebes), 
Christa De Schepper (Vebes), Lien Deblaere (Dito vzw), Marc 
Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Donaat 
Dumon (Zonnewijzers), Jean Foulon (SOAR), Freddy Haghebaert 
(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Anne-Marie Heytens 
(projectcoördinator @llemaal digitaal), Chris Iemants (SAPH - 
voorzitter), Michiel Janssen (Softwarebedrijf AYES), Lena Lannoo 
(Stoma-Ilco), Marc Libeert (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), 
Christophe Lowagie (De Branding), Femke Martens (PASS-groep 
Kortrijk), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Freddy Nolf 
(Vief Onbegrensd Kortrijk), Véronique Ottevaere (Dienst Welzijn), 
Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Ozzie Vandendriessche (PASS-groep 
Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep Ubuntu), Lieselot 
Vandierendonck (De Stroom vzw / Spelotheek De Speelvogel), 
Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 
Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Katrien Verhellen, 
Frans Vervaeke (Activiteiten Blinden en Slechtzienden), Katrien 
Voet (netwerkcoördinator CM – zone Kortrijk)  

Verontschuldigd: Hannah Amerlynck (schrijftolk), Nadine Baertsoen (MS-Liga), 
Chris Bossuyt (individueel lid), Luc Decantere (Individueel lid), 
Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Yvan Decaluwé 



 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0489 75 26 95 

 2 

(Samana), Lieze Delpace (KVG), Christophe Demeestere (Similes 
Zuid-West-Vlaanderen), Goedroen Desmet (PASS-groep Kortrijk), 
Mireille Devillé (individueel lid), Lieve Devlies (Absoluut vzw), Piet 
Devos (SAPH - ondervoorzitter), Pascal Hauspy (Groep Ubuntu), 
Luc Heylen (individueel lid), Liesbet Logghe (Tolk), Ingrid 
Mullebrouck (BUSO – De Hoge Kouter), Guido Oestlandt (ABS 
Kortrijk), Hein Pauwelyn (PASS-groep Kortrijk), Sophie Tessier 
(CAR Overleie), Marlies Vandaele (De Stroom vzw), Evelien 
Vandenbroucke (WZC De Korenbloem), Dave Vanhoutte 
(verantwoordelijke G-voetbal Marke), Peter Vanhoutte (Absoluut 
vzw), Marc Vanoverbeke (Villa VIP Wevelgem), Fanny Vervaecke 
(De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Joyce Vulsteker 
(MFC De Hoge Kouter) 

 

Agenda 
1. Goedkeuring verslag 17 november 2021 
2. Softwarebedrijf AYES met speciale aandacht voor blinden en slechtzienden  
3. Een nieuwe naam voor VFG, een nieuwe wind  
4. Digibanken Kortrijk: een introductie 
5. “Groep Ubuntu” stelt voor 
6. Jaarverslag 2021 
7. Korte berichten 

- Kijk op Handicap 

- 50 jaar SAPH 

- Voorstel projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk: bloemperken Vebes 

- Prikkelarme kermis 

- Ingesproken Stadskrant 

8. Varia  
- Datum en locatie volgende Algemene Vergadering   

- Vragen en info vanuit de AV  

 

Verslag 
1. Goedkeuring verslag AV 17 november 2021 

Welkom aan alle aanwezigen.  

Dank aan Groep Ubuntu voor de uitnodiging om onze AV in De Galerie van Groep 
Ubuntu te laten door gaan.  
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Deze keer is Liesbet, onze tolk VGT er wegens ziekte niet bij. Marc Van Iseghem en 
Koen sprongen in voor het gebarentaaltolken, waarvoor dank. 

Er zijn geen aanvullingen op het verslag van vorige vergadering. Het verslag wordt 
hierbij goedgekeurd. 

Vooraleer de effectieve vergadering start wordt Véronique Ottevaere in de bloemetjes 
gezet voor haar jarenlange beschikbaarheid voor de SAPH. Ze heeft vroeger nog de 
adviesraad zelf geleid en is meerdere keren ingevallen voor zwangere 
toegankelijkheidsambtenaren of als interim bij de overgang van de ene naar de andere 
toegankelijkheidsambtenaar. Nu ze met pensioen is zullen we haar nu en dan wel eens 
missen, maar ze blijft altijd welkom op onze algemene vergaderingen. 

 

2. Softwarebedrijf AYES met speciale aandacht voor blinden en 
slechtzienden  

Michiel Janssen is medeoprichter van AYES, een bedrijf dat software ontwikkelt om 
blinde en slechtziende mensen te helpen bij het navigeren in het openbaar. Hij komt 
hun eerste product OKO voorstellen dat de blinde en slechtziende personen moet 
helpen om de voetgangerslichten te herkennen via geluids- en trilsignalen en zo groen 
en rood licht te herkennen. Dit moet hen ten allen tijde helpen om elk gevaarlijk 
kruispunt over te steken. 

De firma wil de app voor de gebruiker gratis maken en probeert steden en gemeenten 
mee te krijgen in een contract waarbij zij de kosten van het project helpen dragen. Er 
moet dan niet meer op elk kruispunt in rateltikkers voorzien worden en er zal geen 
lawaaihinder meer zijn voor de omwonenden. 

  

3. Een nieuwe naam voor VFG, een nieuwe wind  

Lien Deblaere stelt voor. 

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en 
hun netwerk. Vroeger heette die vereniging VFG. Nu wordt meer de focus gelegd op 
gelijkheid van mensen: idem dito. Ganse look is kleurrijk gemaakt. Duidelijk een 
verjongingskuur. Accent wordt nu verlegd naar volwaardige participatie. Vroeger meer 
vereniging, nu meer beweging. Dito wil nu meer “samen met …” en niet meer “voor …” 
doen. 

Belangenverdediging wordt veel belangrijker. Dito informeert, sensibiliseert en wil haar 
stempel drukken op een participatief beleid. De beweging verrast je graag met een 
veelzijdig vrijetijdsaanbod en met innovatieve projecten zoals De Voorleesbende, 
Garsons Uniek, Filoe, Inktvis en Speak up! 

https://t.sidekickopen01-eu1.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kC8dMCrhW8g2FRl5jL56VN8n1Mtj46g1zW56z4zl1qMGgKF64zwSY1lX9f6VbsjC03?te=W3R5hFj26QkHmW4mKDsS4rxk-24mLz91&si=8000000020476251&pi=d401fe14-f520-47c8-c263-057f2e8645c1
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Een aantal groepen zijn door corona wel verloren gegaan. Lidmaatschap kan zowel 
betalend als gratis zijn. Via word lid bij Dito - Dito vzw kom je op de website “Dito” waar 
je je gratis digitaal lid kunt maken. Digitale leden krijgen alle info digitaal (ledenblad 
Dialoog, jaarbrochure en maandelijkse nieuwsbrief). Digitale leden hebben wel minder 
voordelen en deelname aan activiteiten is dan ook duurder. 

Dito staat ook in voor “Wegwijzer”: laagdrempelige dienstverlening bij alle mogelijke 
vragen rond handicap. 

Website: https://www.ditovzw.be/ 

 

4. Digibanken Kortrijk: een introductie 

Anne-Marie Heytens stelt voor.   

Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen mee krijgen in het gebruik van de computer en 
heeft om de digitale kloof te dichten een pak geld voorzien. Kortrijk tekende ook in op 
het project “Digibanken”. 

“@llemaal digitaal” bestaat al lang in Kortrijk met gratis lessen voor de Kortrijkse 
burgers.  In openbare ruimtes staan er computers en zijn er computerassistenten. In de 
20 digipunten in Kortrijk werden al korte lessen  georganiseerd (Bijv. Hoe installeer ik 
itsme? …). En ook voor groepen: vorming met basisvaardigheden: starten met 
smartphone, tablet, computer, ... 

Met digibanken gaan we verder in de E-inclusiewerking, stads breed en onder de 
koepel “@llemaal digitaal”. We richten ons nu tot volwassenen en bij voorkeur de meest 
kwetsbare doelgroepen (nieuwkomers, mensen in armoede, laaggeletterde mensen, 
ouderen, anderstaligen, …). 

Welke drempels moeten mensen in de eerste plaats overwinnen?  
• Toegang tot internet, hardware en software 
• Versterken vaardigheden 
• Verhogen toegang tot essentiële diensten 

Er komen 20 digipunten (waarvan er reeds een aantal bestaan) in wijkcentra en 
bibliotheken met computers, gratis internet en begeleiding door medewerkers en/of 
vrijwilligers. Deze zullen de uitvalbasis vormen voor de e-inclusiewerking. Daar wordt in 
eigen buurt vorming op verschillende niveaus en begeleiding voorzien. Kwetsbare 
inwoners zullen een kwaliteitsvolle computer kunnen ontlenen en geholpen worden om 
betaalbaar (met sociale tarieven en andere formules) toegang te krijgen tot het internet. 

Er worden per jaar 8 IT-cafés (open contactmomenten) georganiseerd waarop zal 
gevraagd worden naar de digitale noden en waaruit dan een aanbod op maat tot stand 
zal komen. Dat kunnen dan bijv. korte, gratis basisopleidingen zijn of gratis vorming 
rond e-dienstverlening. Die bevraging kan dan gebeuren via Akzie, maar ook in 

https://www.ditovzw.be/word-lid-bij-dito/
https://www.ditovzw.be/
mailto:digibanken.@llemaal
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digipunten (wijkteams, bib) of via de SAPH, verenigingenplatform of AZ Groeninge-
personeel, enz. 

Via deze IT-cafés kunnen mensen ook in contact komen met de repaircafés (bijv voor 
herstel kapot scherm, recupereren van gegevens van de harde schijf, …), de 
computerassistenten, digibuddy’s en de open lab sessies (bijv. voor mensen met 
interesse in 3D-printing).  

Ook helpdesk 1777 wordt ingeschakeld voor vragen en problemen rond digitale 
dienstverlening. Daar kunnen mensen ofwel direct een antwoord krijgen op hun vraag of 
warm doorverwezen worden naar gepast organisatie of computervrijwilliger die hen 
verder kan helpen.  

En voor wie zich niet kan verplaatsen wil men hulp aan huis organiseren.  

En er komen ook 14 roadshows (fun, belevenis, aanbod voorstellen, workshops, lezing, 
demo’s  …) naar verschillende plaatsen in de stad en de deelgemeenten: rondtrekkend 
format, mogelijkheid om te proeven en beleven: workshops, demonstraties, lezing, 
informeren over nieuw aanbod digibank, computerassistentie, … invulling samen met 
partners. 

Bij dit alles moet de eindgebruiker centraal staan en moet de digitale dienstverlening zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt worden. Daarvoor moeten de uitgewerkte 
programma’s getest worden op hun bruikbaarheid. Indien er mensen zijn die deze willen 
mee helpen testen, dan mogen ze zich altijd aanmelden. 

Meer info: https://digibanken.vlaanderen.be/digibanken/digibank-kortrijk  
Info over digibanken in Vlaanderen: https://digibanken.vlaanderen.be/ 

 

5.  “Groep Ubuntu” stelt voor 

Lies Van Dierdonck stelt voor. 

Groep Ubuntu is een inclusieve sociale netwerkonderneming voor kwetsbare mensen 
die samen iets wil realiseren. De organisatie is vooral werkzaam in Zuid-West en Zuid-
Oost-Vlaanderen, heeft 600 medewerkers en ondersteunt 1000 cliënten. De doelgroep 
is mensen met een verstandelijke, motorische en/of sensoriële beperking, mensen met 
autisme, mensen met niet aangeboren hersenletsel, kwetsbare gezinnen en kinderen 
en mensen met een arbeidshandicap door medische, mentale, psychische , 
psychiatrische en/of sociale problemen. De groep zorgt voor werk in allerlei vormen 
(maak- en smaakateliers, semi-industrieel werk, groenwerk, kunst, arbeidszorg, 
klussen), voor wonen in allerlei vormen (individueel wonen, aanleunstudio’s, 
woningdelen, samenhuizen, woonconcepten met Groep Ubuntu als zorgpartner en 
logeren in kortverblijf). Ze voorziet ook in mobiele ondersteuning op alle 
levensdomeinen via een individueel traject aan huis of op kantoor en streeft hierbij naar 

https://digibanken.vlaanderen.be/digibanken/digibank-kortrijk
https://digibanken.vlaanderen.be/


 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0489 75 26 95 

 6 

maximale zelfstandigheid van de cliënt die het ganse traject in eigen handen heeft en 
geeft ook zorgondersteuning aan het gezin van de cliënt. Ubuntu laat de mensen ook 
groeien door ervaringen op te doen en dingen te beleven en staat in voor vrije 
tijdsbeleving (sporten, reizen, …). Groep Ubuntu staat ook voor winkels (bijv. Het 
andere geschenk) en horeca (bijv. de Bokes), werking naar kinderen toe (bijv. de 
Spelotheek), sociale economie (bijv. de Wasbrigade) en is ook actief in de 
Dienstencheques-sector.  

Website: https://groepubuntu.be 

 

6. Jaarverslag 2021 

Niettegenstaande 2021 een jaar was vol corona heeft de SAPH toch weer heel wat 
activiteiten achter de rug. Het DB is het hele jaar online gebleven met de stad en heel 
wat activiteiten werden op die manier verder opgevolgd. En nu en dan mocht er ook 
eens uitgebroken worden.  

Er is vorig jaar heel veel advies gegeven rond kruispunten, zebrapaden en voetpaden. 
Ook in het volledig toegankelijk maken van Vaxpo en in veel andere zaken zoals de te 
renoveren Groeningeabdij, de toekomstige renovatie van de schouwburg en het streven 
om voorstellingen er inclusief toegankelijk te maken, is veel energie gestoken geweest.  

Het volledige overzicht wordt met het verslag mee gestuurd en komt ook op onze 
website (www.toegankelijkkortrijk.be). 

 

7. Korte berichten  

• Kijk op Handicap 

In het Huis van de Mens/Mozaïek in de Overleiestraat 15A in Kortrijk staan 3 
evenementen gepland rond “Kijk op handicap”. Dit initiatief gaat door i.s.m. GRIP vzw.  

Activiteiten:  

29 april om 18.30 u.: documentaire film: ‘Defiant Lives’ 
15 mei om 10.30 u.: debat ‘Ethiek en handicap’ 

9 juni om 14 u.: ‘Inclusie in de praktijk’: dialoog met ervaringsdeskundigen. 

Meer informatie over de 3 activiteiten op: 

https://demens.nu/event/vertoning-documentaire-defiant-lives/ 
https://demens.nu/event/debat-ethiek-en-handicap/ 
https://demens.nu/event/themareeks-rond-inclusie-participatie-en-rech 

 

• Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk 

http://www.toegankelijkkortrijk.be/
https://demens.nu/event/vertoning-documentaire-defiant-lives/
https://demens.nu/event/debat-ethiek-en-handicap/
https://demens.nu/event/themareeks-rond-inclusie-participatie-en-rech
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Het ziet er naar uit dat er misschien toch een project van de grond komt waarbij een 
inclusief toegankelijke bloemen-, planten- en/of kruidenbak in de openbare ruimte tot 
stand zou komen. Er zijn ondertussen al goede contacten tussen Velt, VeBeS, de 
tuinbouwschool en de hogeschool Vives om samen een projectaanvraag in te dienen in 
2023. 

 

• Prikkelarme kermis 

Deze week verscheen het al in de pers. Op maandag 25 april is de Paasfoor tussen 14 
en 18 u. prikkelarm. Nu hopen we maar dat deze info nog vlug zo breed mogelijk 
verspreid wordt en dat de geïnteresseerden er ook op af komen. Iedereen zegge het 
door! Dergelijke initiatieven krijgen maar levenskansen als er een voldoende groot 
publiek op af komt. 

Aan de geïnteresseerde instellingen werden er ook al een aantal kortingsbonnen 
bezorgd die enkel geldig zullen zijn op dat moment. 

 

• Ingesproken Stadskrant 

Vanaf april verschijnt de Stadskrant voor wie een tijdschrift niet kan hanteren in een 
ingesproken versie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de stad 
(https://www.kortrijk.be/nieuws/stadsmagazine-voortaan-ook-luistervorm) en op onze 
website (https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel/detail/stadsmagazine-kortrijk-ook-te-
beluisteren). 

 

8. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

- 15 juni 2022: de sporthalle De Lange Munte, Bad Godesberglaan, Kortrijk 
- 21 september 2022: de stedelijke Academie, Houtmarkt, Kortrijk 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- Op de vraag naar de stand van zaken rond 50 jaar SAPH wordt gezegd dat de info 
nu te dun is om daar in deze vergadering op in te gaan, maar dat er vast meer info 
komt op de Algemene Vergadering van juni. 

 

Volgende AV: 15 juni 2022 om 19.30 u.    

Verslag: Marc Detremmerie, met dank aan Chris en Koen          

______________________________________________________________

https://www.kortrijk.be/nieuws/stadsmagazine-voortaan-ook-luistervorm
https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel/detail/stadsmagazine-kortrijk-ook-te-beluisteren
https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel/detail/stadsmagazine-kortrijk-ook-te-beluisteren
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