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Kortrijk, 20 maart 2023 

 
 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  
 

Datum: 2023-03-15 

Plaats: Kon. Academie voor Schone Kunsten, Houtmarkt 5, 8500 Kortrijk 

Aanwezig: Leen Accou (Zonnewijzers), Koen Amerlynck (SAPH - 
penningmeester), Nadine Baertsoen (MS-Liga), Sandra Berghman 
(Stoma-Ilco), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Lee Blomme 
(toegankelijkheidsambtenaar Kortrijk), Karine Braems (Vlaamse 
Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Heidi Bruneel (Activiteiten 
Blinden en Slechtzienden), Mia Cattebeke (individueel lid), Yvan 
Decaluwé (Samana), Alain Demeyer (Vebes), Goedroen Desmet 
(PASS-groep Kortrijk), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / 
Studio Bloema vzw), Arnold De Weghe (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Lilyane De Wolf (Stoma-Ilco), Petra Flamand 
(directeur Kon. Academie voor Schone Kunsten Kortrijk), Gerrit 
Gadeyne (Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk), Freddy 
Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Chris Iemants 
(SAPH - voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), 
Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Liesbet Logghe (Tolk), Linda Mulder 
(Boas vzw), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Martine 
Noittebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Christophe 
Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), 
Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 
Katelijn Vanpoucke (lerares Kon. Academie voor Schone Kunsten 
Kortrijk), Katrien Voet (netwerkcoördinator CM – zone Kortrijk), 
Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Lies Wemel (De 
Kindervriend)  

Verontschuldigd: Hannah Amerlynck (schrijftolk), Luc Colman (Groep Ubuntu), 
Carine Defoort (Stoma-Ilco), Lieze Delplace (KVG), Piet Devos 
(SAPH - ondervoorzitter), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Jean 
Foulon (SOAR), Luc Heylen (individueel lid), Marc Libeert 
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(Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Femke Martens (PASS-groep 
Kortrijk), Ingrid Mullebrouck (BUSO – De Hoge Kouter), Véronique 
Ottevaere (individueel lid), Hein Pauwelyn (PASS-groep Kortrijk), 
Ginette Spriet (Stoma-Ilco), Ozzie Vandendriessche (PASS-groep 
Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep Ubuntu), Sem Vanhessche 
(MFC De Hoge Kouter), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw),Marc 
Vanoverbeke (Villa VIP Wevelgem), Fanny Vervaecke (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen)  

 

Agenda 
1. Verwelkoming door de directeur van de Koninklijke Academie Kortrijk 
2. Rondleiding doorheen de verschillende ateliers van de academie 
3. Kennismaking met het atelier “voor personen met een beperking” 
4. Goedkeuring verslag 15 januari 2023 
5. Jaarverslag 2022 
6. Korte berichten 

- Paasfoor (prikkelarme namiddag, prikkelarme kaart)  

- Laatste dagen om toelage verenigingen aan te vragen 

- Laatste dagen om projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk aan te vragen 

- Vermelding AV SOAR: di 21/3 om 14 u. in OC Marke 
- … 

7. Varia  
- Datum en locatie volgende Algemene Vergadering   

- Vragen en info vanuit de AV  

 

Verslag 

 
1. Verwelkoming door de directeur van de Koninklijke Academie Kortrijk 

Petra Flamand, de directeur van de koninklijke academie voor schone kunsten in 
Kortrijk heet ons welkom. Ze vertelt ons dat de academie niet alleen in Kortrijk, maar 
ook in Gullegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Moorsele, Kuurne en Avelgem 
vestigingen heeft. De school richt zich zowel tot kinderen als jongeren, volwassenen en 
zelfs mensen die met pensioen zijn. En er zijn zelfs enkele klassen die speciaal 
georganiseerd zijn voor mensen met een beperking. In dat geval zijn de klasgroepen 
kleiner, wat betere begeleiding mogelijk maakt. Alle mogelijke vormen van 
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kunstonderwijs kan men er vinden: van tekenen tot schilderen, lithografie, beeldende 
kunst, keramiek, digitale kunst, enz. Er wordt overdag en ’s avonds les gegeven. 

2. Rondleiding doorheen de verschillende ateliers van de academie 

De directeur neemt de ganse groep mee langsheen de diverse ateliers van de 
academie. 

3. Kennismaking met het atelier “voor personen met een beperking” 

Op het einde van de rondleiding geeft Katelijn Vanpoucke toelichting bij het atelier voor 
personen met een beperking. Daar worden ook allerlei technieken aangeleerd. Het gaat 
hier meestal om mensen met een mentale beperking, een niet-aangeboren hersenletsel 
of autisme. Een klas bestaat slechts uit 8 leerlingen met 1 lesgever of 12 leerlingen met 
2 begeleiders. Ook in Avelgem is er zo een atelier, gelinkt aan Ubuntu. Verschillende 
deelnemers aan het atelier stromen later door naar andere ateliers waar ze dan 
inclusief les volgen. 

4. Goedkeuring verslag AV 15 januari 2023 

We bedanken de directeur die er voor zorgde dat we in de gebouwen van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten mogen bijeen komen. 

Liesbet Logghe is terug onze tolk VGT. 

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

5. Jaarverslag 2022 

Zoals iedereen bij de uitnodiging kon zien kon het dagelijks bestuur weer een hele 
waslijst van activiteiten voor het jaar 2022 voorleggen. Er werden geen opmerkingen op 
geformuleerd behalve dat het de moeite was wat er weer in 2022 werd aangepakt. 

6. Korte berichten 

• Paasfoor  
De paasfoor in Kortrijk gaat steevast gepaard met heel wat muziek, lawaai en felle 
lichten. Het hoort er traditioneel bij, maar is voor heel wat mensen hinderlijk. Daarom 
organiseert Kortrijk ook dit jaar weer een prikkelarm moment. Dit jaar gaat dit door op 
17 april van 15 u tot 19 u. 

Voor mensen die extra gevoelig zijn voor een grote hoeveelheid aan prikkels is een 
bezoekje aan de traditionele kermis niet zo evident. Het stadsbestuur wil dat iedereen in 
Kortrijk kan deelnemen aan het stadsleven, de paasfoor hoort hier ook bij. Tijdens de 
prikkelarme kermis wordt de muziek beperkt tot 60 decibels en worden de lichten 
gedimd. Op die manier heeft iedereen de kans om te genieten van de kermis.   
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De stad wil zoveel mogelijk drempels verlagen en iedereen een gelijkwaardige toegang 
geven tot vrije tijd; ook de paasfoor. Daarom wordt ook de financiële drempel verlaagd 
voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een handicap. Zo kunnen die in 
groepsverband een leuke uitstap organiseren of kunnen ze de tickets meegeven met 
hun leden. Ieder ticket geeft 2 euro korting op een attractie. Niet voor voedsel of drank. 
En je kan er ook niet meerdere gebruiken voor bijv. 1 ritje. De tickets zijn enkel geldig 
tijdens het prikkelarm moment.  

Op het parcours zijn er dit jaar ook beter toegankelijke kabelgoten voorzien dan deze 
van vorig jaar om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en ouders met buggy’s te 
verhogen.  

Omdat parking en (aangepaste) openbare toiletten niet altijd snel terug te vinden zijn is 
er voor de paasfoor nu ook een kaart ontwikkeld met parkinglocaties, toiletten en 
prikkelarme zones. Deze zal terug te vinden zijn op de webpagina, zodra de kermis 
start.    

Feedback achteraf is zeker welkom zodat de stad haar inspanningen volgend jaar nog 
meer kan aanpassen aan de bestaande noden.  

• Laatste dagen om toelage verenigingen aan te vragen 
Verenigingen die hun aanvraag voor de jaarlijkse toelage nog niet deden moeten dit 

doen vóór 31 maart. Indien nog vragen, zich wenden tot Lee Blomme. 

• Laatste dagen om projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk aan te vragen 
Wie nog in aanmerking wil komen voor project subsidies Toegankelijk Kortrijk heeft nog 

tijd tot 31 maart. Indien nog vragen, zich wenden tot Lee Blomme. 

• AV SOAR: di 21/3 om 14 u. in OC Marke 
Op 21 maart organiseert de Ouderen Adviesraad een open algemene vergadering over 

het memorandum dat het wil opstellen in aanloop naar de volgende verkiezingen. Wie 

nog wil deelnemen neemt contact op met Nelle Dierynck (nelle.dierynck@kortrijk.be)  

7. Varia  

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

21 juni: De Kindervriend, Rollegem 

Kandidaten gastheren/vrouwen voor najaar 2023 mogen zich steeds aanmelden via een 
mailtje naar info@toegankelijkkortrijk.be.  

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Geen 

 

mailto:nelle.dierynck@kortrijk.be
mailto:info@toegankelijkkortrijk.be
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Uitgedeelde bijlagen:  

Geen 

Meegestuurde bijlagen en/of te raadplegen linken: 

Geen 

Volgende AV: 21 juni 2023 om 19.30 u. in De Kindervriend, Rollegem    

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

______________________________________________________________

 


