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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2016-03-09 
 

 

Plaats De Haerne Club, Kortrijksestraat 70, 8501 Heule   

Aanwezig  Iemants Chris (SAPH - voorzitter), Amerlynck Koen (SAPH  - 
ondervoorzitter), Detremmerie Marc (SAPH - secretaris / Studio 
Bloema vzw), Marijsse Jeroen (SAPH - penningmeester), Viaene 
Tommy (SAPH - public relations / De Stroom vzw), Oestlandt Guido 
(ABC Kortrijk), Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), Duthoo Lisa (Buso 
Ter Bruyninge), Van Iseghem Marc (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Colman Luc (Den Achtkanter), Potié Chiron (De Stroom 
vzw), Augustus Francine (Individueel lid) ), Dekeirschieter Magda 
(KVZ), De Bruyne Marniek (LAK), Dhuyvetter Raphaël (Maatschappij 
De Getrouwe Vrienden), Boudewijn Lies (MFC De Kindervriend), 
Lagae Régine (Minder-Validen Vlaanderen), Vulsteker Joyce (MPI De 
Hoge Kouter), Baertsoen Nadine (MS-Liga), Laverge Jacques 
(SOAR), Decaluwé Yvan (Ziekenzorg CM), Dumon Donaat 
(Zonnewijzers), Logghe Liesbet en Leen (Tolk+ 3 studenten 
HOWEST 

Verontschuldigd De Coene Philippe (Schepen van Welzijn), Vervaeke Frans (ABC), 
Masson Deborah (Brailleliga vzw), Nachtergaele Marie-Jeanne 
(Brailleliga vzw), Glorieux Marie (Buso Ter Bruyninge), De Praeter 
Wim (De Bolster), Winters Liselore (De Speelvogel), Coorevits Toon 
(Groep Ubuntu), Buysschaert Françoise (Individueel lid), Debels Rik 
(Individueel lid), Viaene Riet (Individueel lid), Bulcaen Tomas (Kabinet 
schepen De Coene), Braeckman Sabrina (Kinderdagverblijf Auricula), 
Deprez Flore (K.V.G.), Herpoelaert Agnes (K.V.Z.), Verstichel Geo 
(LAK), Nolf Freddy (L.V.S.W.), Haghebaert Freddy (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), 
Vromant Jo (RA-liga), Billiet Johnny (Stoma-Ilco), Chambart Pierette 
(Stoma-Ilco), zuster Brigitte (Stoma-Ilco), Deblaere Lien (V.F.G.), 
Braems Karine (Vlaamse Vereniging Bechterew-patiënten), Vander 
Beken Frank (Vlaamse Vereniging Bechterew-patiënten) 
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Afwezig Notebaert Marleen (Ado-Icarus), 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), Decantere Luc 
(Individueel lid), Desmet Marc (Individueel lid), Devillé Mireille, 
Rodenbach Francis (Individueel lid), Rondelaere Gerda (Individueel 
lid), Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), Dufraimont Ghislain 
(K.V.L.G.K.), Decoo Veerle (Mentor vzw), Rabaut Filip (NEMA vzw), 
Demeestere Christophe (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Christiaens 
Patrick (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Winne Yvan 
(Revalidatiecentrum Accent), Tessier Sophie (Revalidatiecentrum 
Overleie), Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme), 
Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge) 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 27 januari 2016 

2. Wandelevenement studenten HOWEST 

3. Voorstelling “De Haerne Club” 

4. Besluiten tussentijdse evaluatie vanuit adviesraden rond het stedelijk beleid 

5. Terugblik info-avond ‘Orgaantransplantatie’  

6. Wie is het? Even voorstellen… 

7. Huishoudelijk reglement/subsidiereglement/projectsubsidies 

8. (Integraal) toegankelijke evenementen 2016   

9. Korte berichten 

10. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV  

1. Goedkeuring verslag 27 januari 2016 

De voorzitter bedankt onze gastheer ‘De Haerne Club’voor de gastvrijheid. 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe en Leen (stagiaire). 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. Dat is heel 

belangrijk voor het bekomen van de werkingstoelage! Zie verder. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Wandelevenement studenten HOWEST  

3 studenten voeren binnen hun opleiding ergotherapie een project uit: “App on 
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wheels”; promoten en het opzetten van een evenement. 

De app werd ontwikkeld door rolstoelgebruikers. De bedoeling was de toegankelijkheid 

van gebouwen, horeca, handelszaken, … te registreren. In een aantal grote steden is 

reeds heel wat geregistreerd. Vrijwilligers meten op en brengen de gegevens in. 

Iedereen kan er aan meewerken. Installeer de app gratis op jouw tablet of smartphone 

en ga op stap met een lintmeter en je kan de app verder aanvullen. 

Op zondag 24 april organiseren de studenten in Kortrijk een rolstoeltoegankelijke 

wandeling over verschillende afstanden om de app verder te promoten. Start in het  

Groeningepark tussen 14 en 16 uur, vrij te kiezen. Er kunnen verschillende afstanden 

afgelegd worden. Een aantal culturele bezienswaardigheden zitten in parcours. Er is 

ook een brochure met uitleg voorzien. Aan het einde van de wandeling bieden de 

studenten gratis een hapje en een drankje aan.  

De wijkteams van het OCMW spreken kandidaat-deelnemers aan. De studenten zelf 

zijn naar de dienstencentra geweest om het initiatief kenbaar te maken. Daar liggen 

ook  inschrijvingslijsten. Het zou goed zijn dat individuen en zéker groepen zich vooraf 

ook kenbaar maken. Eventueel via de facebookpagina van de studenten: 

https://www.facebook.com/OpStapp/. Er kan ook per mail contact genomen worden 

met Rosalie Dekeyzer (rosalie.dekeyzer@student.howest.be).  

De studenten zoeken ook vrijwilligers om mee te gaan met de rolstoelgebruikers voor 

het geval de interesse groot is. Kandidaten kunnen zich ook aanmelden op 

bovenstaand e-mailadres. 

Terloops: Ziekenzorg werkt voor toegankelijkheid samen met Toerisme Vlaanderen om 

uitstappen te plannen. Toevla (http://toevla.vlaanderen.be) - Toerisme Vlaanderen - 

app OnWheels blijven aanspreekbare instanties. 

3. Voorstelling “De Haerne Club” 

Marc Van Iseghem en Fanny Vervaecke stellen voor. 

De organisatie richt zich in de eerste plaats tot doven en slechthorenden. Bij de 

bijeenkomsten maakt men over het algemeen gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. 

Het is vooral een sportclub: voetbal, minivoetbal (dames en heren), … Er wordt niet 

samen getraind omdat de leden te ver uit mekaar verspreid wonen, maar er wordt wel 

in competitie gespeeld. Dit vraagt minder regelmatige verplaatsingen. 

Er is ook een toneelgroep, ontspanning, … 

“De Haerne Club” is op zoek naar een andere locatie want de eigenaar wil het gebouw 

https://www.facebook.com/OpStapp/
mailto:rosalie.dekeyzer@student.howest.be
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verkopen. 

Er is ook nog een dovenclub ‘Stil en Blij’ in Ieper bij de organisatie aangesloten. Ze 

nemen eigen initiatieven in hun regio. De leden van beide groepen kunnen wel naar 

mekaars activiteiten. 

“De Haerne Club” bestaat 56 jaar. De vzw is 20 jaar oud. 

Terloops: de Vlaamse Gebarentaal is dit jaar 10 jaar erkend. De mensen met een 

auditieve beperking zijn daar fier op. Op 30 april wordt dit in Antwerpen met een 

gebarenfestival gevierd. Meer informatie hierover op www.vgt10jaar.be.  

4. Besluiten tussentijdse evaluatie vanuit adviesraden rond het stedelijk beleid  

We bezorgden alvast de lijst met opmerkingen aan de “Welzijnsdiensten”. Omdat men 

vroeg naar 3 positieve punten en 3 werkpunten voor de vergadering van de “Verenigde 

Adviesraden” maakten we daar het volgende van: 

3 punten waarop de stad is vooruitgegaan (memorandum als vertrekpunt): 

-  Evenementen zijn meer (integraal) toegankelijk geworden 

-  Shop en go biedt meer mogelijkheden voor personen met een handicap met 
parkeerkaart om te parkeren 

-  Aan de vernieuwde kruispunten is er aandacht besteed aan de toegankelijkheid 
(bijv. noppentegels) 

3 knelpunten of uitdagingen voor de komende 3 jaar: 

-   Toegankelijkheid in de ruime zin nog meer structureel over alle beleidsdomeinen 
inbedden 

- Voorbehouden parkeerplaatsen voor pmh met parkeerkaart aan de normen 
aanpassen  

-   Meer opvolging en/of terugkoppeling op onze adviezen. Dit laatste punt komt op de 
agenda van het overleg met de schepen. 

5. Terugblik info-avond ‘Orgaantransplantatie’    

Het was een heel interessante avond met een dertigtal aanwezigen.  

Boeiende en inspirerende, bij wijlen zelfs emotionele informatiesessie door prof. Luc 

Colenbie (transplantatiecoördinator UZ Gent), doorspekt met heel veel anekdotes.. 

Patrick Christiaens, getuige, ervaringsdeskundige en lid van onze AV deed zijn 

persoonlijk verhaal. Heel inspirerend. De voorzitter bedankt hem hiervoor. 

12 mensen registreerden zich ter plaatse als donor. Daarvoor waren er speciaal 2 

personen van de dienst burgerzaken aanwezig. 

http://www.vgt10/


 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 94  

Aanleiding van dit initiatief van de SAPH was de oproep van Hilde Meuleman van de 

provincie West-Vlaanderen die op onze AV van september een oproep deed om zo 

een avond te organiseren. We zijn hier met de informele goedkeuring van de 

aanwezigen, op ingegaan. Als dagelijks bestuur betreuren we toch wel dat niemand 

van de AV, behalve onze getuige, aanwezig was. 

Nadine Bartsoen zei dat de inhoud van die avond voor een aantal leden van hun 

vereniging erg confronterend kon zijn en dat ze daarom niet op het initiatief inpikten. 

6. Wie is het? Even voorstellen…   

Nadine Baertsoen is gepensioneerde leerkracht. Ze werkt als vrijwilligster bij de “MS-

Liga” mee aan de ontspanning bij revalidatie op dinsdag, uitstappen. Ze komt naar de 

AV om op de hoogte te blijven van de werking van de SAPH en de stad Kortrijk. Wat 

haar bezig houdt: het zoeken naar vrijwilligers om mee te werken in de vereniging en 

de zoektocht naar betaalbaar vervoer voor uitstapjes. 

Jacques Laverge is gewezen manager en politicus. Hij vertegenwoordigde 5 jaar de 

nierpatiëntenvereniging en nu de SOAR. Hij komt naar de AV om mensen met de 

zelfde problematiek te ontmoeten en omwille van de solidariteit (ook met mensen met 

gezichts-, gehoor- en evenwichtsproblemen). De ouderen vormen 22% van de 

Kortrijkse bevolking. De SOAR verzamelt alle ouderenverenigingen. Jacques verwacht 

van de SAPH info, solidariteit en actie (SOAR en SAPH hebben vaak dezelfde 

belangen en gaan daardoor vaak samen op pad). 

7. Huishoudelijk reglement/subsidiereglement/projectsubsidies 

Het DB vraagt om de aanvraagformulieren voor de toelagen juist in te vullen en tijdig in 

te dienen. Om recht te hebben op een toelage moesten de verenigingen o.a. in het 

verlopen jaar minstens 3 keer aanwezig zijn op de AV. Drie verenigingen haalden dit 

aantal niet. Uitzonderlijk willen we dit door de vingers kijken. Ze kregen een 

verwittiging. Dit houdt in dat ze dit jaar een toelage kunnen krijgen mits voor de rest in 

orde te zijn. Bij een herhaling van de feiten missen ze de volgende keer hun toelage. 

Eén vereniging komt net als vorig jaar op basis van het aantal aanwezigheden niet in 

aanmerking voor een toelage.  

Daarom is het ook belangrijk van de aanwezigheidslijsten te tekenen! 

Op http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-voor-de-erkende-kortrijkse-verenigingen-

voor-personen-met-een-handicap vinden de leden meer informatie over het 

subsidiereglement en op http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-toegankelijk-kortrijk 

http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-voor-de-erkende-kortrijkse-verenigingen-voor-personen-met-een-handicap
http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-voor-de-erkende-kortrijkse-verenigingen-voor-personen-met-een-handicap
http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-toegankelijk-kortrijk
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over het projectsubsidiereglement. 

In de toekomst letten we er op dat nieuwe leden deze reglementen bij hun aansluiting 

krijgen.  

Er zijn dit jaar ook een 4-tal projecten binnen voor de projectsubsidie. Een jury zal 

deze beoordelen.  

8. (Integraal) toegankelijke evenementen 2016   

Chiron Potié stelt de (integraal) toegankelijke evenementen voor 2016 voor. 

Vanuit  “De Stroom”, een vrijetijdszorgorganisatie die zelf activiteiten aanbiedt en zorgt 

dat mensen met een beperking in reguliere sfeer aan activiteiten kan deelnemen 

worden ook de Kortrijkse evenementen opgevolgd. Daarvoor heeft “De Stroom” een 

contract met de stad Kortrijk die nu nog loopt tot het einde van de legislatuur.  

Volgende evenementen werden dit jaar geselecteerd voor toegankelijkheid: 

·   13 - 16 mei: SINKSEN – afhankelijk van programma zullen hier 2 of 3 eventdagen 

full pakket toegankelijk worden gemaakt 

·   27 – 29 mei: Beachrugby – 1 eventdag wordt full pakket toegankelijk gemaakt 

·   4 - 5 juni: openingsweekend EK voetbal - afhankelijk van uren en programma 

worden 1 of 2 eventdagen full pakket toegankelijk gemaakt 

·   1 - 3 juli: PERPLX/Humorologie – afhankelijk van uren en programma worden 2 

eventdagen full pakket toegankelijk gemaakt 

·   10 juli: officieel gedeelte Vlaamse feestdag: 

basis toegankelijkheid: stad zorgt voor toegankelijke toiletten, “De Stroom” voor 

picto’s 

·   11 juli: concert Vlaamse feestdag: full pakket toegankelijk 

·   19 - 20 aug.: Kortrijk koerse: afhankelijk van uren en programma wordt 1 eventdag 

full pakket toegankelijk gemaakt 

·   26 - 28 aug.: Vlastreffen: aankomst of vertrek van de motors (1 eventdag) wordt full 

pakket toegankelijk gemaakt 

Al deze activiteiten (behalve 10 juli) worden ook op het activiteitenprogramma van “De 

Stroom” gezet. 

Afhankelijk van programma’s, antwoorden verantwoordelijken, praktische 

mogelijkheden zal “De Stroom” uit bovenstaande events 10 event-dagen full pakket 
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toegankelijk maken.  

 
Basistoegankelijkheid versus integrale toegankelijkheid  

Alle stedelijke evenementen krijgen een garantie basistoegankelijkheid: 
-  Duidelijke signalisatie en bewegwijzering op en naar het terrein (picto’s) 

-  Overbruggen van hoogteverschillen (met een hellend vlak): vanaf hoogteverschil 

meer dan 2 cm 

-  Rolstoeltoegankelijk sanitair is voorzien (in openbaar gebouw of mobiel toegankelijk 

toilet) 

-  Harde, vlakke en slipvrije ondergrond 

-  Breedte van doorgangs- en toegangswegen is 1,50 m, bij obstakel 0,90 m 

-  Assistentiehonden zijn welkom 

-  Communicatie over basistoegankelijkheid wordt opgenomen binnen de reguliere 

communicatie kanalen 

Bij integrale toegankelijkheid (full-pakket) krijgen we: 
-  Basistoegankelijkheid gegarandeerd 

-  Rolstoelpodium of -zone is voorzien (in overleg met de doelgroep). Het grondplan 

van het evenement wordt samen met De Stroom vzw bekeken. 

-  Rolstoeltoegankelijk sanitair  

- Ringleiding is voorzien voor mensen met een auditieve beperking. 

-  Assistentie (stewards) is voorzien (Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), halen drankje, 

bonnetjes, ...) 

-  Stoelen voorzien zodat zwangere vrouwen, oudere personen of mensen die niet 

goed te been zijn, kunnen zitten. 

-  Voorbehouden parkeerplaatsen voorzien in de nabije omgeving (geclusterd). 

Team Evenementen staat in voor de basisgarantie; team Communicatie verzorgt de 

communicatie (gebruik logo integrale toegankelijkheid) o.a. in De Stadskrant, op de 

stadswebsite. 

Ook de communicatiekanalen van de events zelf zullen de info rond toegankelijkheid 

opnemen. Zo zal dat zeker het geval zijn in de programmabrochure van Sinksen, 

Perplx en Vlastreffen.  

Sowieso komt ook alle specifieke info op de facebookpagina en in Mag-Gezien van 

“De Stroom”. Normaal wordt dit ook opgenomen in de “Nieuwsbrief toegankelijkheid”.  

 
“De Stroom” zorgt in samenwerking met de Dienst Evenementen voor de integraal 

toegankelijke evenementen. 
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9. Korte berichten   

• Jaarverslag 2015  

Het jaarverslag 2015 van de adviesraad komt ook op de website van de stad onder 

de SAPH. 

• Overleg AZ Groeninge  

Op 26 februari hadden we een nieuw overleg met AZ Groeninge. We kregen een 

overzicht van de voorbije en toekomstige bouwwerken. Een aantal pijnpunten die 

we eerder opgaven zitten in de planning.  

• Vormgeving omgeving Muziekcentrum 

De stad roept op om ideeën tot 16 maart a.s. te geven rond de vormgeving van de 

omgeving van het Muziekcentrum in Kortrijk. Op de AV konden de aanwezigen 

een document krijgen om hun ideeën te noteren. Op 16 maart is er tussen 16 en 

20 u in infopunt stationsomgeving nog kans om vragen te stellen en ideeën in te 

dienen. 

• 20 maart 2016: Dag van de zorg 

De Kindervriend bestaat 60 jaar en houdt daarom op die dag open deur van 10 tot 

17 uur. Iedereen welkom! 

• Banner  

Sinds nieuwjaar heeft de SAPH een nieuwe banner. De aanwezigen konden die 

bewonderen. Tommy zorgde voor de realisatie! 

10. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

15 juni: De Kindervriend, Rollegem   

21 september:  ??? 

16 november:  ??? 

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

• Vragen en info vanuit de AV  

-   11 mei oprichting dovenactie in Kortrijk: samenkomst in het clublokaal; naar 

aanleiding van 10-jaar erkenning van de VGT wordt er overlegd hoe de 

dovenverenigingen nog sterker kunnen werken. 

-   Op 20 maart houdt “Den Achtkanter” in “Wissel” (Etienne Sabbelaan, 12) waar 

volwassenen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.) en hun sociaal 

mailto:marc.detremmerie@telenet.be
http://www.achtkanter.be/UserFiles/File/pdf/breinbreker%20NAH.pdf
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netwerk ondersteund worden ook een open deur dag naar aanleiding van “Dag 

van de Zorg”. En op die dag heropent het  vroegere “De hond in ‘t kegelspel” 

(Plein, 33) onder een nieuwe naam “De Bookes”. Het concept verandert ook 

een beetje. 

-  De Westvlaamse Gidsenkring gaat een aantal van haar wandelingen aanpassen 

aan mensen met dementie. Dit gebeurt in samenwerking met Jan Goddaer 

(expert in dementie en directeur van De Weister, Aalbeke). Graag ook bekend 

maken via het netwerk van de SAPH! 

 Terloops: Toerisme Vlaanderen organiseert op 18 april een studiedag met als 

thema “Toerisme met een zilveren randje”. Waar? In het WZC De Meers,  

Schakelstraat 43, 8790 Waregem.  

 “Sofia” in het H. Hart in Kortrijk is een expertisecentrum dementie. 

 In Waregem is er een vereniging voor dementerenden. 

 Ziekenzorg geeft vorming rond omgaan met mensen met dementie en “Blijven 

reizen” van CM organiseert reizen, specifiek aangepast voor mensen met 

dementie. 

- Vraag van Jacques Laverge om aandacht voor ouderen en armoede. 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan collega’s DB. 

Volgende AV: woensdag 15 juni 2016. Locatie: De Kindervriend, Rollegem. 
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