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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2016-06-15 
 

 

Plaats De Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51, 8510 Rollegem   

Aanwezig  Iemants Chris (SAPH - voorzitter), Detremmerie Marc (SAPH - 
secretaris / Studio Bloema vzw), Viaene Tommy (SAPH - public 
relations / De Stroom vzw), Houthoofd Steffie (Team Welzijn – 
Kortrijk), Glorieux Marie (Athena - campus Ter Bruyninge), Masson 
Deborah (Brailleliga vzw), Nachtergaele Marie-Jeanne (Brailleliga 
vzw), Van Iseghem Marc (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Colman Luc (Den Achtkanter), Van Dierdonck Lies 
(Groep Ubuntu), Augustus Francine (Individueel lid), Viaene Riet 
(Individueel lid), Bulcaen Tomas (Kabinet schepen De Coene),  
Dekeirschieter Magda (K.V.Z.), Herpoelaert Agnes (K.V.Z.), De 
Bruyne Marniek (LAK), Verstichel Geo (LAK), Haghebaert Freddy 
(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Demets Olivier (MFC De 
Kindervriend), Mermans Sara (MFC De Kindervriend), Lagae Régine 
(Minder-Validen Vlaanderen), Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), 
Baertsoen Nadine (MS-Liga), Hilde Declercq (OCMW wijkcentra), 
Stefanie Deweer (OCMW wijkcentra), Tessier Sophie 
(Revalidatiecentrum Overleie), Braems Karine (Vlaamse Vereniging 
voor SpondyloArtritis vzw), Christiaens Patrick (Vriendenkring 
Nierpatiënten vzw), Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge), 
Hoirelbeke Estella (Ziekenzorg CM), Dumon Donaat (Zonnewijzers), 
Logghe Liesbet (Tolk) 

D’hondt Merijn (UiTPAS), de Smit Martine (Revalidatiecentrum 
Overleie), De Wulf Birgit, Kristof, Angelique. 

Verontschuldigd Amerlynck Koen (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), De 
Coene Philippe (Schepen van Welzijn), Vanhoutte Peter (Absoluut 
vzw), Notebaert Marleen (Ado-Icarus), De Praeter Wim (De Bolster), 
Winters Liselore (De Speelvogel), Potié Chiron (De Stroom vzw), 
Hauspie Pascal (Den Achtkanter), Coorevits Toon (Groep Ubuntu), 
Decantere Luc (Individueel lid), Deprez Flore (K.V.G.), Nolf Freddy 
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(L.V.S.W.), Dhuyvetter Raphaël (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), Lamote Anne 
Marie (RA-liga), Laverge Jacques (SOAR), Billiet Johnny (Stoma-
Ilco), Chambart Pierette (Stoma-Ilco), zuster Brigitte (Stoma-Ilco), 
Deblaere Lien (V.F.G.), Vander Beken Frank (Vlaamse Vereniging 
voor SpondyloArtritis vzw), Decaluwé Yvan (Ziekenzorg CM) 

Afwezig Oestlandt Guido (A.B.S. Kortrijk), Vervaeke Frans (A.B.S.), Leurs 
Julie (Ado-Icarus Menen), Cambien Anne-Marie (Auxilia), Derycke 
Christine (Buso De Kouter), Vyncke Mieke (De Branding), Tanghe 
Bert (De Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Dejagere 
André (Inclusie Vlaanderen), Bossuyt Chris (Individueel lid), Debels 
Rik (Individueel lid), Devillé Mireille, Rodenbach Francis (Individueel 
lid), Rondelaere Gerda (Individueel lid), Herman Natascha (Instituut 
De Pottelberg), Braeckman Sabrina (Kinderdagverblijf Auricula), 
Dufraimont Ghislain (K.V.L.G.K.), Decoo Veerle (Mentor vzw), Rabaut 
Filip (NEMA vzw), Demeestere Christophe (Similes Zuid-West-
Vlaanderen), Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent), Bekaert 
Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 9 maart 2016 

2. Voorstelling Steffie Houthoofd 

3. Ontslag penningmeester – aanstelling nieuwe penningmeester 

4. UiTPAS  

5. Voorstelling ‘De Kindervriend’ 

6. Verslag overleg met schepen De Coene 

7. Initiatief revalidatiecentrum Overleie t.v.v. Usher type 2 - onderzoek 

8. Korte berichten 

9. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 9 maart 2016 

De voorzitter bedankt onze gastheer ‘De Kindervriend’ voor de gastvrijheid. 

Welkom aan nieuwe mensen: Stefanie Deweer, Hilde Declercq (OCMW wijkcentra). 

We nemen afscheid van Françoise Buysschaert (individueel lid), Patrick Bossuyt 

(Vebes), Jeroen Marijsse (zie verder). 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe. 
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Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Voorstelling Steffie Houthoofd   

Steffie studeerde aan Vives (Bachelor in het sociaal werk) en Ugent (master in het 

sociaal werk). Ze was het voorbije jaar maatschappelijk assistent bij het OCMW 

Kortrijk. Ze wordt nu beleidsmedewerkster ouderenzorg, toegankelijkheid en 

vrijwilligerswerk en volgt op die manier voor een deel van haar opdracht Anne-Marie 

Heytens op. Haar coördinaten: Steffie.Houthoofd@kortrijk.be, telefoon: 056 / 27 72 84 

en GSM: 0473 / 86 28 71.    

3. Ontslag penningmeester – aanstelling nieuwe penningmeester  

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Jeroen Marijsse.  

Hij werkt al een eindje in Brussel en het dagelijks op en neer reizen werd hem te 

zwaar. Daarom gaat hij een stukje dichter bij Brussel wonen. We bedanken hem voor 

zijn jarenlange inzet en zullen hem missen. 

Jeroen was penningmeester en bijgevolg moeten we een nieuwe penningmeester 

aanduiden. Het DB stelt voor dat Koen Amerlynck dit zou doen. De AV gaat akkoord 

met de aanstelling van Koen Amerlynck als penningmeester. 

4. UiTPAS   

Merijn D’hondt geeft toelichting bij het gebruik van de UiTPAS.  

UiTPAS is 4 jaar geleden in het leven geroepen met 2 doelstellingen: kansarme 
mensen uit onze regio (aanvankelijk 11 steden en gemeenten in een pilootproject) 
goedkoper toegang geven tot vrije tijd (tegen 20 % van de originele prijs; de rest wordt 
door de aanbieder van het evenement en de overheid betaald) zonder een 
stigmatiserende effect te veroorzaken en de andere mensen punten laten verzamelen 
om achteraf om te ruilen tegen gadgets, T-shirt van een voetbalclub, een gratis 
zwembeurt, korting op activiteiten, … (er zijn al meer dan 300 omruilmogelijkheden).  

Mensen in kansarmoede zijn in Kortrijk OCMW-klanten en mensen met verhoogde 
tegemoetkoming bij het ziekenfonds (code op kleefbriefje ziekenfonds moet eindigen 
op 1). Jouw domicilie bepaalt of je ergens van het financiële voordeel kan genieten 
omdat de voorwaarden waaraan de gerechtigden moeten voldoen wel eens verschillen 
naargelang de gemeente. Het kansentarief wordt 1 keer per jaar herbekeken omdat 
mensen op termijn soms van statuut veranderen.   

De UiTPAS is niet alleen een middel om de financiële drempel voor de vrije tijd voor 
een aantal mensen weg te nemen voor zo veel mogelijke vrije tijdsactiviteiten. 
Aangezien iedereen voordeel heeft bij de UiTPAS is het niet meer duidelijk voor de 

mailto:Steffie.Houthoofd@kortrijk.be
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andere mensen of je al dan niet bij de kansarmen hoort.  

Niet alleen stedelijke activiteiten (programmatie schouwburg, sportplus, …) komen aan 
bod maar ook organisaties van theater Antigone, Budascoop, de Kreun, de 
Speelvogel, PERPLX, speelpleinwerking Wasper, KVK, jeugdverenigingen, … In 
Kortrijk alleen zijn er al meer dan 30 aanbieders. 

Een kaart kost 1 euro voor kansarmen en 3 euro voor de anderen en is levenslang 
geldig. De pas staat op naam. In enkele gemeenten (o.a. Kortrijk) kan je de kaart reeds 
koppelen aan de identiteitskaart. Dan is de kaart gratis maar is die ook maar bruikbaar 
in die gemeenten. Binnenkort is deze ook te koppelen aan de smartphone. Op 
ongeveer 30 punten in Kortrijk kan je de pas kopen. O.a. overal waar de passen 
geactiveerd worden: schouwburg, stadhuis, bibliotheek, OC’s, … 

Op dit ogenblik zijn er al 3 000 kaarthouders waarvan 450 mensen in kansarmoede. 

De UiTPAS is niet domicilie-gebonden als je deze gebruikt als spaarkaart. Je kan 
punten ook sparen in Aalst, Antwerpen, Gent en andere gemeenten die met UiTPAS 
werken. 

Het is de bedoeling dat men ook groepspassen zal kunnen voorzien (bijv. voor 
instellingen) en dat de pas uiteindelijk in gans Vlaanderen gebruikt zal kunnen worden.  

Meer informatie vind je op http://www.kortrijk.be/uitpas/uitpas. Voor vragen kan je 
terecht bij: uitpas@kortrijk.be.   

5. Voorstelling ‘De Kindervriend’    

Sara Mermans geeft uitgebreid uitleg over de werking van MFC De Kindervriend in 

Rollegem. 

  De instelling is een samenwerkingsverband van 3 diensten: revalidatie, 

multifunctioneel centrum (MFC) en onderwijs. De doelgroep is kinderen van 2,5 tot 15 

jaar met aan de basis een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en daar 

bovenop een bijkomende problematiek (ADHD, epilepsie, autisme, …). Er is een 

beperkt aanbod voor jongeren tot aan 21 jaar.  

  Daarvoor is zorg (bijv. voedingsbegeleiding, hulpmiddelen verstrekken, 

multidisciplinaire benadering zoals ergo, kine, logopedie, … en samenwerking met 

andere diensten) en begeleiding op maat nodig. Zo probeert men kinderen met lichte 

mentale beperking naar het gewone aanbod voor vrijetijdsbesteding (judo, 

tekenacademie, circusschool, …) te leiden met de nodige contacten met trainers, 

lesgevers, … Een ander belangrijk punt is de afstemming op de context (bijv. 

zelfstandig ergens leren geraken) en ouders en omgeving van de kinderen sterk en 

verantwoordelijk maken. 

Binnen het MFC worden verschillende functies aangeboden waartussen geschoven 

http://www.kortrijk.be/uitpas/uitpas
mailto:uitpas@kortrijk.be
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kan worden: verblijf, dagopvang en begeleiding. 

Het verblijf gebeurt in leefgroepen. De verblijfsduur kan variëren. En er is een 

samenwerking (rond middag-, woensdagnamiddag- en korte intensieve begeleiding) 

met de BuBaO scholen waar de kinderen heen gaan. Er is ook een weekendwerking. 

Dagopvang in leefgroepen voor kinderen met matige of ernstige verstandelijke 

beperking die naar de BuBaO-school van De Kindervriend gaan is ook mogelijk. ’s 

Avonds gaan de kinderen met de bus naar huis. Er is wel woensdagnamiddag- en 

vakantiewerking voorzien. 

Ook begeleiding aan huis op minder intensieve basis is mogelijk. 

De vakantiewerking kan ook allerlei vormen aannemen: in de instelling of buitenshuis. 

Het gaat altijd om kansen geven! 

Olivier Demets heeft het over de jongerenwerking van 13 tot 21 jaar. Deze start na de 

zomervakantie in het buitenhuis in het centrum van Kortrijk. 11 jongeren gaan vanuit 

De Kindervriend daar met een beperkte context leven. Men wil ze daarna aan 21 jaar 

met een netwerk de wereld insturen. Ook hier verwacht men een grote variatie in mate 

van beperking. Dit verhaal van de jongeren is geen uitbreiding van de werking van De 

Kindervriend maar enkel voor eigen mensen.  

De Kindervriend weet dat er ook nog een groot probleem is voor de kinderen die op 

een lange wachtlijsten staan. Men wil daarom meer thuis i.p.v. de instelling kunnen 

ondersteunen. 

6. Verslag overleg met schepen De Coene    

In het overleg van het DB met de schepen kwamen heel wat hangende thema’s aan 

bod. Het ging over:  

- de toegankelijkheid van het gebouw dat het sociaal restaurant, een kinderopvang 

en de administratie van het zorgbedrijf zal huisvesten,  

- tewerkstelling in het restaurant van personen met een beperking,  

- de toegankelijkheid van de lokettenruimte en de vergadertoren van het stadhuis,  

- het nieuwe zwembad,  

- de heraanleg van de omgeving van het muziekcentrum en de renovatie van het 

muziekcentrum zelf,  

- de toegankelijkheid van het begijnhof,  

- de leesbaarheid en hanteerbaarheid van wat de stad publiceert,  

- betaalbaar toegankelijk vervoer,  
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- de opvolging van het terrasreglement op de Grote Markt en ons rapport rond 

parkeerplaatsen voor personen met een beperking en  

- de visie en werking van de stedenbouwkundige dienst.    

7. Initiatief revalidatiecentrum Overleie t.v.v. onderzoek naar Syndroom van USHER 

type 2  

Martine de Smit, Birgit De Wulf, Kristof en Angelique komen vertellen over het 

syndroom van USHER en het initiatief om fondsen te verzamelen voor het verdere 

wetenschappelijk onderzoek van professor Leroy (UZ Gent) rond deze medische 

problematiek. 

Mensen met het syndroom van USHER hebben/krijgen in de loop der jaren een 

gehoor- en een gezichtsprobleem. 

Er zijn 3 types: 

Type 1 kenmerkt zich door doofheid en evenwichtsstoornissen vanaf de geboorte. 

Door de evenwichtsstoornissen gaan de kinderen later zitten en lopen. Op 

kinderleeftijd gaat het zicht achteruit. 

Een kind met type 2 hoort slechter vanaf de geboorte, maar heeft geen 

evenwichtsstoornissen. In de puberteit of op jong volwassen leeftijd begint de 

slechtziendheid. 

Type 3 kenmerkt zich door een goed gehoor bij de geboorte. Meestal zijn er geen 

evenwichtsstoornissen. Het gehoor en het gezichtsvermogen gaan geleidelijk 

achteruit. De snelheid waarmee problemen met het gehoor en het zicht ontstaan, kan 

per persoon verschillen. 

De auditieve problematiek kan al voor een groot stuk aangepakt worden met 

hoorapparaten of cochleair implantaten, maar de gezichtsproblematiek heeft men nog 

niet onder controle.  

Kristof getuigt over zijn eigen problematiek en dat doet ook Angelique, de mama van 2 

kindjes die lijden aan het syndroom van USHER.  

Om professor Leroy (UGent)  de kans te geven verder wetenschappelijk onderzoek te 

doen, verzamelen de vrouw van Kristof en Angelique financiële middelen. Ze bakten al 

2 keer pannenkoeken en nu zijn ze betrokken bij een project waar Birgit De Wulf mee 

haar schouders onder steekt: “Kortrijk gordelt”. De opbrengst ervan gaat naar het 

onderzoek van het syndroom van USHER.  

Op 10 juli gaat “Kortrijk gordelt” door. Kortrijk fietst 20, 40, 60 of 100 km. met families 
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en/of sportievelingen doorheen de Kortrijkse deelgemeenten. Start aan de 

Groeningekouter tussen 7.30 u. en 12 uur. Gratis voor kinderen tot 14 jaar. 

Voorinschrijving via de website: 8 euro (anders 10 euro). Giften kunnen gedaan 

worden met fiscaal attest. Bevoorradingen onderweg en mogelijkheid om in te 

schrijven op bbq. Er worden tandems voorzien zodat mensen met het syndroom van 

USHER ook kunnen deelnemen. Voor meer informatie: 

www.kortrijkgordelt.vlaanderen. 

8. Korte berichten   

• Toelagen aan de verenigingen 

De toelagen voor de verenigingen zijn berekend geweest en zijn naar het 

schepencollege voor definitieve goedkeuring. Binnenkort mogen de betrokken 

verenigingen hun subsidies op hun rekening verwachten. 

Voor de meeste verenigingen ligt de toelage lager dan vorig jaar omdat er een 

vereniging bij gekomen is en de pot waaruit de subsidies komen gelijk bleef. Bij 

enkele verenigingen was er vorig jaar ook een verschuiving in de aard en/of het 

aantal van de uitgevoerde activiteiten in vergelijking met het jaar er voor en dat 

had ook effect op de hoogte van de subsidies. 

Terloops: minstens 3 keer aanwezig zijn op de AV is een noodzakelijke 

voorwaarde om een toelage te kunnen krijgen. Goede afspraken met een 

plaatsvervanger is hier belangrijk want sommige verenigingen zitten dit jaar al 

terug in de gevarenzone!!!!  

9. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

21 september:  Athena - campus Ter Bruyninge, Bruyningstraat 52, 8510 Marke 

16 november:  ??? 

Kandidaten mogen zich melden bij de secretaris (marc.detremmerie@telenet.be).  

• Vragen en info vanuit de AV  

Geen 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Steffie Houthoofd en de collega’s DB. 

Volgende AV: woensdag 21 september 2016. Locatie: Athena - campus Ter Bruyninge 

 

http://www.kortrijkgordelt.vlaanderen/
mailto:marc.detremmerie@telenet.be
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