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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  
 

Datum: 2023-01-25 

Plaats: Wijkcentrum Overleie, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk 

Aanwezig: Hannah Amerlynck (schrijftolk), Koen Amerlynck (SAPH - 

penningmeester), Petra Archie (AZ Groeninge), Jasper Balcaen 

(Sportdienst Kortrijk), Sandra Berghman (Stoma-Ilco), Roger 

Beunens (Stoma-Ilco), Lee Blomme 

(toegankelijkheidsambtenaar Kortrijk), Karine Braems (Vlaamse 

Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Heidi Bruneel 

(Activiteiten voor Blinden en Slechtzienden), Mia Cattebeke 

(individueel lid), Luc Colman (Groep Ubuntu), Toon Coorevits 

(Groep Ubuntu), Romain Debaere (SOAR), Yvan Decaluwé 

(Samana), Emile Declercq (Kabinet De Coene), Stephanie 

Demeyer (Schepen stad Kortrijk), Marc Detremmerie (SAPH - 

secretaris / Studio Bloema vzw), Lilyane De Wolf (Stoma-Ilco), 
Gerrit Gadeyne (Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk), Freddy 

Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Natascha 

Herman (Instituut De Pottelberg), Chris Iemants (SAPH - 

voorzitter), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Liesbet Logghe (Tolk), 

Tine Missinne (Inter), Linda Mulder (individueel lid), Marie-

Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Christophe Poot (SAPH 

/ Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Lies Van 

Dierdonck (Groep Ubuntu), Sem Vanhessche (MFC De Hoge 

Kouter), Dave Vanhoutte (verantwoordelijke G-voetbal Marke), 

Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), Marc Van Iseghem (De 

Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Marc Vanoverbeke 



(VillaVIP Wevelgem), Katrien Verhellen, Frans Vervaeke 

(Activiteiten voor Blinden en Slechtzienden), Manon (stagiair 

tolk VGT) 

 

Verontschuldigd: Nadine Baertsoen (MS-Liga), Luc Bruggeman, Ann Butaye 

(LIGO), Luc Decantere (Individueel lid), Philippe De Coene 

(Schepen van Welzijn), Carine Defoort (Stoma-Ilco), Sharon 

Dejaeghere (wijkteam zuidelijke rand), Lotte Demeestere (stad 

Kortrijk - mobiliteit), Goedroen Desmet (PASS-groep Kortrijk), 

Jacy De Volder (De Korenbloem – De Villa), Piet Devos (SAPH 

- ondervoorzitter), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Veronique 

Feys, Pascal Hauspy (Groep Ubuntu), Luc Heylen (individueel 

lid), Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Annelies 

Lambert (Kinderdagverblijf Auricula), Femke Martens (PASS-

groep Kortrijk), Ingrid Mullebrouck (BUSO – De Hoge Kouter), 

Sophie Tessier (Revalidatiecentrum Overleie),  Ruth 

Vandenberghe (burgemeester Kortrijk), Ann Vandenhulle 

(Sportdienst Kortrijk), Lieselot Vandierendonck (De Stroom vzw 

/ Spelotheek De Speelvogel), Bart Vermandere 

(toegankelijkheidsambtenaar stad Gent), Gudrun Verschueren 

(Project Manager Kortrijk), Fanny Vervaecke (De Haerneclub 

vzw Zuid-West-Vlaanderen), Katrien Voet (netwerkcoördinator 

CM – zone Kortrijk), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter)  

 

Agenda 
1. Goedkeuring verslag 21 september 2022 

2. Voorstelling “Refu Interim”  

3. Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk  

4. Aanvragen toelages verenigingen 

5. De gele doos  

6. Korte berichten 

- Overleg met SOAR 

- Avond van de G-Sport 
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- Inleefsessie autisme 

7. Varia  

- Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen   

- Vragen en info vanuit de AV  

 

 

Verslag 
 

1. Goedkeuring verslag 21 september 2022 

Verslag wordt goedgekeurd 

 

2. Voorstelling “Refu interim” 

Dyana Kassem stelt Refu Interim voor. Deze organisatie probeert nieuwe 

anderstalige Belgen via vrijwilligerswerk te integreren. Ze is actief in 6 

verschillende ‘antennes’ en 11 steden waaronder Harelbeke, Kortrijk, Menen, 

Wervik en Wevelgem. Ze richt zich tot lokale besturen en organisaties die met 

vrijwilligers werken of die er doorsturen naar andere werkplekken, maar ook 

tot  bedrijven en de samenleving. 

Wil je meer informatie, ga dan naar www.refuinterim.be. 

Contact: dyana@refuinterim.be  -  0492 48 54 57.  

 

3. Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk 

Ook dit jaar kunnen projecten ingediend worden met betrekking tot 

“Projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk”. Ze moeten ingediend worden vóór 31 

maart 2022. De aanvraagformulieren vind je op de website van de stad en 

moeten opgestuurd worden naar de Welzijnsdiensten van de stad Kortrijk, 

t.a.v. Lee Blomme. Meer informatie over de voorwaarden waaraan een  

project moet voldoen vind je op https://www.kortrijk.be/projectsubsidie-

toegankelijk-kortrijk. Voor meer inlichtingen kan je ook terecht bij Lee Blomme. 

Per aanvaard project kan men tot 10 000,00 euro subsidie krijgen. 

 

Vorig jaar werden er 2 projecten uitgekozen uit de ingezonden aanvragen: 

http://www.refuinterim.be/
mailto:dyana@refuinterim.be


- project van Kunstencentrum Buda (toegankelijkheid voor slechthorenden 

door het plaatsen van een mobile connect system van Sennheiser)   

- De Zuidwester – op stap (ter verbetering van de mobiliteit van minderjarige 

mensen met beperking).     

    

4. Aanvragen toelages verenigingen   

Ieder jaar worden bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stedelijke Adviesraad 

voor Personen met een Handicap de aanvraagformulieren voor de jaarlijkse 

toelage aan de rechthebbende verenigingen bezorgd. Dit jaar gebeurt dit 

opnieuw per mail. Neem gerust contact op met Lee Blomme: 

lee.blomme@kortrijk.be (056 27 72 84 | 0489 75 26 95) als jouw voorzitter 

en/of secretaris deze niet ontvangen heeft tegen 14 februari.  

Wie de aanvraagformulieren toch op papier wil, neemt ook contact op met 

Lee. 

De ingevulde documenten moeten op 31 maart a.s. binnen zijn. 

 

5. De gele doos 

De Gele Doos is een doos waarin belangrijke persoonsgegevens, 

contactgegevens en medische gegevens steken. Je bewaart de Gele Doos in 

(de deur van de) koelkast. Dit is een gemakkelijke vindplaats voor de 

hulpverleners. Zo hebben zij snel de nodige informatie om je te helpen 

wanneer je in nood bent.  

Iedereen die 80+ is en alle hulp- en zorgbehoevenden die zelfstandig wonen 

en er om vragen kunnen deze doos bekomen. Deze oproep is bestemd voor 

inwoners uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 

Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke 

en Zwevegem.  

Koen Amerlynck (koen.amerlynck@kortrijk.be - 0477/96 32 43) centraliseert 

de aanvragen voor de Gele Doos voor de leden van de SAPH.  

 

6. Korte berichten  

• Overleg met SOAR 

mailto:lee.blomme@kortrijk.be
mailto:koen.amerlynck@kortrijk.be
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Het contact met SOAR is wat verloren gegaan in de voorbije tijd. We 

leggen samen met SOAR een datum vast met de bedoeling om mekaar 

terug te vinden op de terreinen waar we gemeenschappelijke belangen 

hebben. 

• Avond van de G-Sport 

Op wo 15/2 om 19 u. gaat er in hogeschool Vives een Avond van de G-

Sport door. Interesse? Ga naar: 

https://gvoetbalkortrijk.be/avondvandegsport  

Inschrijven voor 1 februari. 

• Inleefsessie autisme 

Op di 21/3 om 14 u. gaat dan eindelijk in Bellegem (De wervel en De 

zon) de inleefsessie autisme die reeds 2 keer verplaatst werd door. 

Meer uitleg op de website van de SAPH en inschrijvingen bij 

koen.amerlynck@kortrijk.be  

 

7. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

15/3 - 21/6 - 20/9  - 15/11 

• Vragen en info vanuit de AV 

Geen. 

 

Uitgedeelde bijlagen:  
Geen 

Meegestuurde bijlagen en/of te raadplegen linken: 
Nieuwjaarstoespraak Chris Iemants 

Volgende AV:  15 maart 2023 om 19.30 u. (Koninklijke Academie voor 

Schone voor Kunsten van Kortrijk, Houtmarkt 5, Kortrijk)   

Verslag: Marc Detremmerie, met dank aan Chris, Koen, Lee            

 

 

 

 

https://gvoetbalkortrijk.be/avondvandegsport
mailto:koen.amerlynck@kortrijk.be


Nieuwjaarstoespraak 2023   (Chris Iemants)  
 

Die avond spraken we af om de volgende dag naar Antwerpen te gaan. 

 

We namen ’s ochtends de trein, de zon was er ook. We kuierden langs de Meir en 

liepen de winkels in en uit.  

 

’s Middags zochten we een leuk restaurantje, na nog een bezoek aan het toilet 

trokken we met een volle maag en een lege blaas terug verder.  

 

In de namiddag pikten we nog een museum mee. We dronken nog wat op een terras 

en toen … werd ik wakker. Ik had dit gedroomd.  

 

Voor velen is op stap gaan, de normaalste zaak van het leven. 

 

Maar voor mensen met een beperking is dat niet zo normaal.  

De assistentie voor de trein had ik al 24 uur vooraf moeten reserveren.  

 

En we moeten winkels, restaurantjes, zoeken die toegankelijk zijn en daarbovenop 

beschikken over een toegankelijk toilet.  

 

Wat een zoektocht iedere keer opnieuw.  

 

Ik had deze speech kunnen beginnen met “I have a dream” maar dat schijnt een 

nogal gevaarlijke uitspraak te zijn.  

Nochtans verschilt mijn oproep niet zoveel van die van Martin Luther King, namelijk 

een inclusieve samenleving waar iedereen dezelfde kansen krijgt. 

Het recht om een eigen leven uit te bouwen en eigen keuzes te maken. 

Met een zorgverlening die luistert naar de mens.  

Met een beleid dat “universal design” als de standaard hanteert bij alle projecten. 

Vorig jaar mochten we feesten met de viering van ons 50 jarig bestaan, een 

bekroning op de vele jaren van vrijwilligerswerk en heel veel inzet van velen voor het 

bereiken van onze droom. 
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In 2022 hebben we mails verstuurd over meer dan 200  verschillende onderwerpen, 

als je weet dat sommige van die onderwerpen heel vaak heen en terug gaan.  

Op onze kalender staan meer dan 100 activiteiten zoals vergaderingen, overleg, 

adviezen en plaats-bezoeken. Ik geef daarvan een paar belangrijke voorbeelden: 

• de samenwerking tussen stad en Inter en in het verlengde daarvan met onze 

Adviesraad is ons zeer dierbaar. 

• onze betrokkenheid bij de verbouwing van de schouwburg, niet enkel 

betreffende de fysieke toegankelijkheid, maar ook de uitgebreide zoektocht en 

het uittesten van nieuwe technieken voor auditieve hulpmiddelen. 

• de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor de museale beleving 1302, een mooi 

voorbeeld van universal design 

• kunst museum Abby op de site van de Groeninge abdij. Daar mochten we 

samen met Inter voorafgaand de nodige input geven en de gemaakte plannen 

evalueren en aanpassen waar nodig.  

• de gebruiksvriendelijkheid van de Reepbrug, dat na onze eerste bevindingen 

jammer genoeg nog een beetje diende aangepast te worden. 

• de systematische verbeteringen aan voetpaden met oog voor de 

bruikbaarheid door blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers.  

Het woordje systematisch betekent ook dat dit een werk van lange adem is. 

• Verder denk ik ook nog aan het platform met aandacht voor de belangen van 

de patiënten in AZ Groeninge. 

En dan hebben we het nog niet gehad over onze leden van de AV, waarvan naast de 

beroepskrachten, een groot deel ook draait op vrijwilligers voor de organisatie van de 

activiteiten. 

Activiteiten die het leven voor personen met een beperking beter en aangenamer 

maken.   

Dit alles met één gezamenlijk doel: bouwen aan een inclusieve maatschappij. 

Onze Adviesraad draait op volle toeren, op de snelheid van de inzet van zijn leden 

binnen het DB, met steun en versterking van Lee, onze toegankelijkheidsambtenaar 

en de steun van onze schepen en het kabinet. 



Ik stel echter vast de gemiddelde leeftijd van onze leden van het DB, jaar na jaar 

toeneemt. Op zich is daar niets mis mee. Met zijn allen hebben we al heel veel 

ervaring opgebouwd en ook dat komt ten goede van een vlot werkende Adviesraad. 

Maar nieuwe en vooral ook jongere krachten zijn nodig om deze continuïteit te 

verzekeren. 

Beste leden, een aantal van ons geeft aan het na deze legislatuur wat rustiger aan te 

willen doen.  

Daarom nu deze oproep, heb je zin om te proeven van ons DB, van onze werking en 

enthousiasme voor een inclusieve maatschappij, geef ons snel een seintje.  

Dan kunnen onze ouder wordende krokodillen hun jaren ervaring delen en er voor 

zorgen dat de Adviesraad ook in de toekomst, een vlot draaiend geheel blijft. 

Word jij een steunpilaar van de Adviesraad voor de toekomst? 

En wie weet word ik ooit es wakker en hoef ik niet meer te zeggen “I have a dream” 

maar kan ik vertellen over de uitstap van gisteren  met de trein en de leuke winkels, 

het restaurant, waarbij het mooie weer het belangrijkste was en niet de zoektocht 

naar toegankelijke accommodatie. 

 


