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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2018-03-21 

 
 

Plaats WZC St.-Vincentius, Houtmarkt, 33, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Francine Augustus (SAPH -DB), Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger 

Beunens (Stoma-Ilco), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Philip Bossuyt 

(Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Karine Braems 

(Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Pierette Chambart 

(Stoma-Ilco), Patrick Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), 

Luc Colman (Den Achtkanter), Marniek De Bruyne (LAK), Yvan 

Decaluwé (Samana), Magda Dekeirschieter (KVZ), Marc Deneweth 

(RA-liga), Christa De Schepper (Vebes), Marc Detremmerie (SAPH - 

secretaris / Studio Bloema vzw), Piet Devos (SAPH - DB), Stephanie 

Deweer (Wijkteam OCMW), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Pascal 

Hauspy (Den Achtkanter), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 

Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen 

Vlaanderen), Anne Marie Lamote (RA-liga), Lena Lannoo (Stoma-

Ilco), Iris Lievens (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), 

David Marinelli (LAK), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), Christophe 

Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Chiron 

Potié (De Stroom vzw), Hanne Van Beneden (Team Welzijn – 

Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep Ubuntu), Els Vandoolaeghe 

(MFC Zonnebloem vzw), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), Marc Van 

Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Mario 

Vanluchene (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Claire 

Verledens (VSOG Groeninge), Fanny Vervaecke (De Haerneclub vzw 

Zuid-West-Vlaanderen), Frans Vervaeke (ABS), Tommy Viaene 

(SAPH - public relations / De Stroom vzw), Joyce Vulsteker (MFC De 

Hoge Kouter), Liesbet Logghe (Tolk), Esther (stagiaire tolk) 

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), Lies 

Boudewijn (MFC De Kindervriend), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen 

De Coene), Lien Deblaere (VFG), Luc Decantere (Individueel lid), 

Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Olivier Demets (MFC De 

Kindervriend), Flore Deprez (KVG), Deborah Masson (Brailleliga 
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vzw), Sara Mermans (MFC De Kindervriend), Marie-Jeanne 

Nachtergaele (Brailleliga vzw), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), 

Sophie Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), Patrick Verfaillie 

(Kouter Kortrijk), Geo Verstichel (LAK)   

Afwezig Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Lorenzo Billiet 

(Blindenzorg Licht en Liefde), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), 

Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Anne-Marie 

Cambien (Auxilia), Christophe Demeestere (Similes Zuid-West-

Vlaanderen), Fabienne Denys (De Speelvogel), Wim De Praeter (De 

Bolster), Christine Derycke (Buso De Kouter), Michèle Desmet (De 

Korenbloem), Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe 

Vrienden), Ghislain Dufraimont (KVLGK), Marie Glorieux (Athena - 

campus Ter Bruyninge), Jacques Laverge (SOAR), Marleen 

Notebaert (Ado-Icarus), Filip Rabaut (NEMA vzw), Bert Tanghe (De 

Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Mieke Vyncke (De 

Branding), Yvan Winne (Revalidatiecentrum Accent)     

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 24 januari 2018 

2. Wellbeing- en vitaliteitsmanagement ‘House of Wellbeing‘: op maat van personen 

met een beperking  

3. Voorstelling Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw  

4. Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement  

5. Uitwerking charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’  

6. Jaarverslag SAPH 2017 

7. Korte berichten 

8. Varia:  

 Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

 Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 24 januari 2018 

Welkom aan alle aanwezigen. 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe + Esther. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.  

2. Wellbeing- en vitaliteitsmanagement ‘House of Wellbeing‘: op maat van personen 

met een beperking 
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Jolien Vanden Bussche 3e jaarstudente Wellbeing- en vitaliteitsmanagement geeft 

toelichting. 

Wellbeing wil alle mensen op hoger niveau trekken. Dit moet ook toegankelijk gemaakt 

worden voor personen met een beperking. Er zijn 3 pijlers: coaching, care (bijv. in 

zorghotels) en wellness- en spamanagement.  

House of wellbeing is een leerbedrijf waar studenten stage doen. Je kan er genieten 

van massage, gelaatsverzorging, klassieke sauna, infraroodsauna, info over gezonde 

voeding, … Met aangepast toegankelijk sanitair. 

Welzijn is ook voor mensen met een beperking. Blinde en slechtziende personen 

hebben bijv. veel aan aromatherapie, massage. Personen met een fysische beperking 

ontspannen door massage. … 

Arrangement, coaching, … afspraken te maken via Hogeschool Vives. Enkel studenten 

werken in het leerbedrijf. De studenten van het leerbedrijf komen op vraag ook ter 

plaatse. Vorige week groep van 60 personen. 

Contactgegevens: Marijke Michiels, Wellbeing- en Vitaliteitsmanager ‘House of 

Wellbeing‘. Tel.: 0474 78 11 09;  E-mail: marijke.michiels@vives.be. 

3. Voorstelling Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw 

Karine Braems, voorzitster Vlaamse Vereniging voor Spondylo-Artritis afdeling Kortrijk 

afdeling Kortrijk.  

Spondylo-Artritis, in de volksmond Ziekte van Bechterew, is een reumatologische 

aandoening. Het is de verzamelnaam van een groep ziekten waarbij de rugwervels en 

gewrichten ontsteken. De schakels groeien vast. 1 op 5 Belgen krijgt ooit te maken met 

reuma; ook kinderen. Medicatie, kinesitherapie (klassieke kiné, osteopathie,  

fasciatherapie en manuele therapie) en bewegingstherapie verbetert de levenskwaliteit 

aanzienlijk. Het is een ziekte zonder gezicht en veroorzaakt daardoor vaak onbegrip bij 

mensen met wie je omgaat.     

De patiëntenvereniging VVSA, vroeger VVB (Vlaamse Vereniging voor 

Bechterewpatiënten) is ontstaan in 1983. Je kan er terecht voor informatie over de 

ziekte, tussenkomsten en gebruik van hulpmiddelen, contacten met lotgenoten, 

voordrachten (bijv. over communicatie arts-patiënt, omgaan met chronisch ziek zijn), 

aangepast oefenen, een luisterend oor.  

Binnen VVSA zijn er verschillende oefengroepen ontstaan die een aangepaste 

mailto:marijke.michiels@vives.be
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bewegingsvorm aanbieden. In Kortrijk: “De Watertrappers”. Elke woensdag wordt er 

geoefend in het Magdalenazwembad onder leiding van een ergotherapeute. Andere 

activiteiten met de groep: samen iets gaan eten en/of drinken en zitdansen.  

VVSA zette vorig jaar ook een actie op poten n.a.v. “De warmste week” van Studio 

Brussel. 

Als lid van de overkoepelende organisatie Reumanet brengt VVSA samen met de RA-

liga de reumakaravaan “De reizende reumatentoonstelling” van 7 t.e.m. 15 september 

naar de bibliotheek van Kortrijk. Iedereen welkom.  

Nog een paar data: 

- 17 april om 19.30 u.: vormingsavond “Zorg voor jezelf”, een organisatie van de RA-

liga Kortrijk en de VVSA. Emily Condé, mentor in de zelfzorg, is de spreker van 

deze avond. Geïnteresseerden zijn welkom. Locatie: Wandelweg 11, 8500 Kortrijk. 

- 12 oktober: wereldreumadag. Diverse ziekenhuizen organiseren dan 

informatiecampagnes. 

Contactgegevens: nationaal: info@spondylitis.be (Nancy Heyderickx); oefengroep 

Kortrijk: oefengroepkortrijk@spondylitis.be.   

4. Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement 

Uitgangspunten: belangrijk dat verenigingen: 

- Zo veel mogelijk een link hebben met Kortrijk 

- De inclusiegedachte mee nemen 

- Mensen uit hun huis, uit een dreigende eenzaamheid brengen 

- Samenwerken met andere organisaties 

- Voor vorming zorgen zowel naar hun werking toe, als naar de noden van de 

specifieke doelgroep waarop ze zich richten 

- Die niet zo groot zijn toch wat financiële mogelijkheden hebben. 

Het volgende moet alvast nog een keer van dichterbij bekeken worden: 

- Overzicht van de ledenlijst en de privacy 

- Het financiële overzicht: wat met verenigingen van wie het werkjaar niet samenvalt 

met de jaarkalender? Hoe delen we de componenten van inkomsten en uitgaven in 

zodat de verenigingen niet veel extra administratief werk hebben (zie ook 

voorbeelden van overzichten in bijlage: 3 tabbladen)? Financieel overzicht maakt 

geen onderscheid inwoners Kortrijk – niet-Kortrijk.  

- Vraag om aanvraagformulieren ook te vereenvoudigen.  

mailto:info@spondylitis.be
mailto:oefengroepkortrijk@spondylitis.be
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De vergadering vraagt om de voorstellen nog eens naast het oude reglement te 

leggen. Dit sturen we mee met het verslag van deze AV. 

Streefdoel was: dit reglement toepassen op werking 2018 en toekenning 

subsidiebedrag in 2019. Waarschijnlijk zullen we dit nog een jaar moeten opschuiven. 

5. Uitwerking charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ 

Hanne licht de concrete uitwerking van het charter in Kortrijk toe. 

Het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ is ontstaan uit een initiatief van Inter 

samen met 5 pilootgemeenten in Vlaanderen, waaronder Kortrijk. In november 

ondertekende het Kortrijkse college van burgemeester en schepenen het charter. Het 

is de start van een structureel inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid met 

verankering in alle processen die de stad opzet. 

Dit is nodig omdat de wettelijke toegankelijkheidsnormen niet voldoende zijn. Vroeger 

werd er telkens weer opnieuw afspraken gemaakt met mensen uit de 

stadsadministratie. De één ging mee in de vraag naar toegankelijkheid, de andere niet. 

Sedert het ondertekenen van het charter worden de principes van universal design 

mee genomen naar de diverse diensten van de stad. Elk ontwerp moet nu zo 

esthetisch en functioneel mogelijk zijn voor zo veel mogelijk gebruikers. Daaraan moet 

gewerkt worden via overleg tussen beleid, gebruikers (SAPH) en professionelen 

(Inter). Voor alle beleidsthema’s. 

In november 2017 is men dit begonnen voor de nieuwe projecten openbaar domein 

(aanleg van straten, pleinen, parken, groenzones) en openbare gebouwen van de Stad 

en het OCMW. In april dit jaar wil men dit ook lanceren in alle andere diensten van de 

stad en het OCMW. 

Dit houdt concreet in dat: 

- toegankelijkheid in de doelstellingen van de teams bij opmaak van de  

beleidsplannen opgenomen is 

- er voorzien wordt in toegankelijkheid in de procedures van de diensten via digitale 

programma’s doorheen het hele project met tussentijds advies van de 

toegankelijkheidsambtenaar / Inter / SAPH  

- er in bestekken en aanbestedingen een uitwerking toegankelijk ontwerp voor 

uitvoerders/aannemers aanwezig is. 

- er een ‘Aanspreekpunt Toegankelijkheid’ binnen elke dienst is die instaat voor 

aandacht, opvolging projecten & adviesvragen 



 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0492 91 93 63 
 

- toegankelijkheidsambtenaar op startvergadering van alle projecten met een 

belangrijke impact op de toegankelijkheid van gebouwen, dienstverlening en 

openbaar domein aanwezig is. 

- vorming op maat per dienst en sensibiliseringsacties voor personeel georganiseerd 

wordt 

- een handleiding ‘Goede praktijken’ per team ontwikkeld wordt. 

Lopende projecten en betrokken diensten op dit moment: verlaagde Leieboorden, 

volksrestaurant, project aan de Heulebeek, werken stationsomgeving, heraanleg 

kruispunten en voetpaden, begraafplaatsen opwaarderen, evenementen, 

communicatie, project Kortrijk Weide, toerisme, ... 

Opmerkingen uit de vergadering: 

Kan er in kader van toerisme in Kortrijk een brochure (website) met toegankelijke 

horeca gemaakt worden zoals er ook al voor de kustgemeenten bestaan? 

De SAPH houdt verder de vinger aan de pols en zal waarschijnlijk van tijd tot tijd nog 

wel eens de stok in het hoenderhok gooien. 

6. Jaarverslag SAPH 2017 

Een paar elementen uit verslag 2017:  

- Gemiddeld meer dan 40 aanwezigen op de AV in 2017. Nogmaals herhalen: als 

een vereniging of instelling zich eens wil voorstellen op de AV, mag deze dit 

melden aan het dagelijks bestuur. Dit hoeft niet noodzakelijk op eigen locatie te 

gebeuren. Andere voorstellen ook steeds welkom..  

- Weinig overleg met het bestuur geweest 

- Veel energie in het charter gestoken (vooral veel mails en telefoongesprekken), 

nieuw subsidiereglement, memorandum 

- Adviezen Muziekcentrum, polyvalente zalen De Warande, Kortrijk Weide, mobiel 

thuisloket, ingang en vergadertoren stadhuis, …. Nog weinig resultaten gezien 

(niet af, nog niet gaan kijken, …) 

- Info-avond: ‘Project stationsomgeving: toegankelijkheid tijdens en na de werken.’ 

De vergadering vraagt om dit thema regelmatig terug op de agenda te brengen als 

de werken verder evolueren. 

- 2 Nieuwsbrieven Toegankelijkheid. In 2018 hopelijk een tandje bijzetten. 

Het volledige jaarverslag wordt met het verslag van de AV meegestuurd. Het komt ook 

op de website. 
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7. Korte berichten 

 Gebruik stemcomputer (tussen 17 en 28 september – waar plaatsen?) 

Voor kwetsbare personen is digitaal stemmen, via een stemcomputer, niet evident: het 

brengt stress mee en sommigen laten van stemmen. Zoals bij de vorige 2 verkiezingen 

wil de stad mensen de gelegenheid geven om voordien op de stemcomputer te 

oefenen. In een aantal centra komen er tussen 17 en 28 september stemcomputers, al 

dan niet met begeleiding. 

Op de vergadering vernemen we dat er al een aantal momenten in de wijkcentra 

vastgelegd zijn. Ook in de bibliotheken. 

 Fotowedstrijd 

De SAPH is van plan een fotowedstrijd te organiseren rond toegankelijkheid in de 

meest ruime zin. De wedstrijd zou lopen tussen juni en september. In december 

zouden we dan de beste werken willen tentoonstellen in de bibliotheek. Meer info volgt 

later. We rekenen dan op de verspreiding van de info via jullie kanalen tot bij de leden 

en andere geïnteresseerden.  

 Toegankelijke evenementen 2018 

Het contract dat de stad met De Stroom had i.v.m. de begeleiding van toegankelijke 

evenementen in Kortrijk wordt herbekeken. De Stroom zal terug betrokken worden, 

maar waarschijnlijk op een ander manier. Hopelijk geraakt het toegankelijk maken van 

evenementen in Kortrijk in 2018 niet in een dipje? Meer informatie op dit ogenblik niet 

ter beschikking. 

 Toneel met audiodescriptie 

Voor het eerst bracht een amateurgezelschap in Kortrijk een komedie met 

audiodescriptie. Een verteller geeft hierbij voor blinde en slechtziende personen via 

een hoofdtelefoon extra info. Inter maakte de feitelijke audiodescriptie. 40 mensen 

gebruikten audiodescriptie. De stad betaalde de kosten. We hebben de ambitie om dit 

te herhalen. Wij hadden er niet veel werk aan maar Piet was de drijvende kracht om 

het initiatief tot stand te brengen. Bedankt Piet! 

8. Varia 

 Locatie volgende bijeenkomsten AV 

- 20 juni: De Achtkanter  

- 19 september: centrale bib Kortrijk  
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- 21 november: Licht en Liefde 

 Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- Ivan: 30 juni NM stappen voor mantelzorg: Samana regio West-Vlaanderen 

organiseert dit samen met Natuurpunt. Start in Gulleheem, Gullegem. 

Wandeling gaat o.a. via Bergelen.   

Uitgedeelde bijlagen: 

 Geen 

Meegestuurde bijlagen en te raadplegen linken: 

 “Vergelijking oud – nieuw subsidiereglement.docx” 

 “Voorbeelden inkomsten uitgaven.xlsx”  

 “Jaarverslag SAPH 2017.pdf” 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Hanne, Piet, Christophe, Chris, Koen. 

Volgende AV: woensdag 20 juni 2018 bij Den Achtkanter – De Galerie, Beeklaan 79A , 

8500 Kortrijk 

 
 


