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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2018-06-20 

 
 

Plaats Den Achtkanter, De Galerie, Beeklaan 79 a, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Francine Augustus (SAPH -DB), Ann Augustyn (individueel lid), 

Nadine Baertsoen (MS-Liga), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De 

Coene), Patrick Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Luc 

Colman (Den Achtkanter), Luc Decantere (Individueel lid), Olivier 

Demets (MFC De Kindervriend), Marc Deneweth (RA-liga), Christa 

De Schepper (Vebes), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio 

Bloema vzw), Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe 

Vrienden), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Freddy Haghebaert 

(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Chris Iemants (SAPH - 

voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Anne Marie 

Lamote (RA-liga), Julie Leurs (De Speelvogel), Deborah Masson 

(Brailleliga vzw), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Freddy 

Nolf (Vief Onbegrensd), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Christophe 

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

Van Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Evelien Vandenbroucke 

(WZC De Korenbloem), Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van 

Dierdonck (Groep Ubuntu), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem 

vzw), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-

Vlaanderen), Claire Verledens (VSOG Groeninge), Fanny Vervaecke 

(De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Tommy Viaene (SAPH - 

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

Kouter), Liesbet Logghe (Tolk) 

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

Beunens (Stoma-Ilco), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Lies Boudewijn 

(MFC De Kindervriend), Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf 

Auricula), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis 

vzw), Pierette Chambart (Stoma-Ilco), Lien Deblaere (VFG), Marniek 

De Bruyne (LAK), Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Magda 

Dekeirschieter (KVZ), Michèle Desmet (WZC De Korenbloem), Lieve 

Devlies (Absoluut vzw), Piet Devos (SAPH - DB), Lena Lannoo 
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(Stoma-Ilco), Jacques Laverge (SOAR), David Marinelli (LAK), Peter 

Vanhoutte (Absoluut vzw), Geo Verstichel (LAK)   

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

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

Anne-Marie Cambien (Auxilia), Yvan Decaluwé (Samana), Christophe 

Demeestere (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Fabienne Denys (De 

Speelvogel), Wim De Praeter (De Bolster), Flore Deprez (KVG), 

Christine Derycke (Buso De Kouter), Stephanie Deweer (Wijkteam 

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

campus Ter Bruyninge), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 

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

Tanghe (De Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Sophie 

Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), Patrick Verfaillie (Kouter 

Kortrijk), Mieke Vyncke (De Branding), Yvan Winne 

(Revalidatiecentrum Accent)   

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 21 maart 2018 

2. Voorstelling “Breinbreker +”, project Toegankelijkheid Kortrijk 

3. Voorstelling fusie Den Achtkanter - Ubuntu  

4. Wet op de privacy 

5. Goedkeuring subsidiereglement verenigingen SAPH  

6. Toegankelijke evenementen 2018 

7. Adviezen en screenings   

8. Korte berichten 

9. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 21 maart 2018 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan Luc Colman en Den Achtkanter om er te gast 

te mogen zijn. 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe.  

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

In de marge van het verslag van de vorige AV:  

Het Huis van Wellbeing is echt niet toegankelijk op dit ogenblik. Een toegangsweg met 

lastige kasseien, geen tilliften aanwezig, doorgangen vrij smal, … Om personen met 
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een beperking te bedienen zal de accommodatie eerst gebruiksvriendelijker moeten 

zijn. 

De SAPH krijgt bijna nooit de kans om advies te geven in verband met de 

toegankelijkheid van scholen, tenzij het gaat om een Kortrijkse gemeenteschool. Ook 

Inter niet. Ook op de bouwplannen van Howest hebben we geen invloed. Als de SAPH 

advies mag geven, heeft het te maken met de goodwill van de school. Misschien kan 

de stedenbouwkundige dienst van de stad bij aanvraag van een bouwvergunning 

ingrijpen?  

Verslag vorige AV wordt verder goedgekeurd.  

2. Voorstelling “Breinbreker +”, project Toegankelijkheid Kortrijk  

Luc Colman stelt voor. “Breinbreker +” kreeg subsidies van de stad als één van de 

projecten Toegankelijk Kortrijk. 

Het is een programma van voortgezette cognitieve revalidatie voor personen met een 

niet aangeboren hersenletsel (NAH) die geen bredere ondersteuning zoals dagopvang, 

nachtverblijf, … nodig hebben. NAH leidt vaak tot trauma, verwerkingsproblemen. Het 

vraagt een aanpassing aan een verlies.   

Het wil bij de cliënten verwarring en stress reduceren, een nieuwe identiteit en een 

nieuwe betekenis in het leven helpen vinden. Als deel van de sociale omgeving, 

moeten ze ook terug aan hun interpersoonlijke relaties leren werken en 

eigenwaardegevoel (participatie, bijdragen aan, productief zijn) terug vinden. 

Het ambulante programma bestaat uit 4 verschillende delen. Daarvoor werd een 

uitgebreid pakket oefeningen met instructies voor de therapeut samengesteld, een 

cliëntmap met de 4 delen en oefeningen op basis van wat aan bod komt. 

De revalidatie is meer gericht op functionele revalidatie en niet op voortgezette 

cognitieve revalidatie. Bijv.: wanneer men de cliënt wil leren om de restmogelijkheden 

van zijn denken weer te gebruiken, leert men hem (terug) met een agenda werken.  

Het is de bedoeling van telkens 12 sessies per groep van 5 à 10 volwassen personen 

te organiseren. De groep kan mee de richting van de inhoud van het programma 

bepalen. Eerste groep start in het najaar. De activiteiten gaan door in het lokaal 

dienstencentrum De Zevenkamer (Heule) en worden gefinancierd door de cliënt, via 

RTH (rechtstreekse toegankelijke hulp). 

Individuele begeleiding is soms beter maar dan vaak te duur voor de cliënt. Maar het 
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groepselement is ook belangrijk al was het maar om in de situatie van het andere 

groepslid ook een stukje zijn situatie te herkennen.  

Belangrijke doorverwijzers die in voorafgaand hersteltraject betrokken zijn: AZ 

Groeninge, het revalidatiecentrum Overleie en UZ Gent (K7). 

3. Voorstelling fusie Den Achtkanter - Ubuntu  

Luc Colman licht de fusie toe. 

Het zorglandschap voor meerderjarigen is erg gewijzigd. O.a. de toekenning van het 

persoonlijk budget heeft daar mee te maken.  

Den Achtkanter en Groep Ubuntu hebben veel gelijklopende waarden. Door bundeling 

van de krachten kan het aanbod van diensten uitbreiden. Een schaalvergroting zorgt 

voor meer efficiëntie en zorgt dat alles betaalbaar blijft. Bijv. nu maar 1 

preventieadviseur meer nodig voor beide voorzieningen.  

Overal in Vlaanderen ontstaan fusies binnen de sector. 

De fusie zal maar een feit zijn op 1/1/2019. Heel wat juridische zaken moeten eerst op 

punt gezet worden. Het personeel moet zijn plaats krijgen binnen de nieuwe structuur. 

Voor de cliënten zal er weinig of niks veranderen.  

Johan Timperman blijft voorlopig de afgevaardigde beheerder. Na hem zal Petra 

Vercruysse de leiding overnemen. 

4. Wet op de privacy  

• Subsidiereglement 

In het subsidiereglement pasten we in verband met de privacywet de tekst aan. Bij de 

samenstelling van het aanvraagdossier voor subsidies formuleerden we de tekst onder 

het derde bolletje als volgt: 

“een alfabetische ledenlijst, met naam en volledig adres van alle leden van de 

vereniging die in Kortrijk wonen, voor “echt en waar verklaard” ondertekend door 

de voorzitter en secretaris van de vereniging. De bevoegde stadsmedewerker zal 

deze lijst enkel voor de toekenning van de subsidies gebruiken en vernietigen na 

de uitbetaling er van. De leden van wie hun persoonlijke gegevens niet mogen of 

kunnen doorgegeven worden, komen niet in aanmerking voor de berekening van 

de subsidies.”     

De verenigingen moeten aan hun leden melden dat hun persoonlijke gegevens 
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daarvoor gebruikt kunnen worden. 

• Ledenlijsten van de algemene vergadering van de SAPHubsidiereglement 

Voor het bijhouden van de ledenlijsten van onze algemene vergadering komt volgende 

tekst in ons huishoudelijk reglement: 

“Het DB van de SAPH en haar bevoegde stadsmedewerker houden een ledenlijst 

bij met naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de vereniging of 

instelling die ze vertegenwoordigen. 

Deze gebruikt de SAPH en de bevoegde stadsmedewerker enkel om 

uitnodigingen, verslagen, info en aankondigingen binnen of in de marge van de 

activiteiten van de SAPH door te sturen. 

Wie wil kan inzage krijgen in de gegevens die de SAPH en de bevoegde 

stadsmedewerker over hem/haar bijhoudt, deze laten wijzigen of laten 

verwijderen. Daarvoor neemt hij/zij contact op met de bevoegde 

stadsmedewerker.”  

De aanwezige leden krijgen op de vergadering de kans deze tekst te onderschrijven. 

Voor alle duidelijkheid: de privacy-commissie is de instantie die eventuele misbruiken 

controleert en sanctioneert. Met klachten kan men altijd bij hen terecht. 

5. Goedkeuring subsidiereglement verenigingen SAPH 

Het subsidiereglement voor de verenigingen van de SAPH werd sinds de vorige AV 

nog op 2 punten gewijzigd. 

De tekst werd nog licht aangepast om in orde te zijn met de nieuwe wet op de privacy. 

(Zie punt 4 hierboven.) En de vraag om in de toekomst een financieel verslag van de 

werking van de vereniging met te sturen met het verslag wordt geschrapt. 

Zie de bijlage. 

Indien er nog opmerkingen mochten zijn, willen we die graag ontvangen vóór 10 juli. 

We proberen het reglement toch nog door gemeentebestuur goedgekeurd te krijgen 

om het in 2019 al toe te passen. 

6. Toegankelijke evenementen 2018 

Vroeger stelde een kleine groep binnen De Stroom die evenementenlijst op die in 

aanmerking kwam voor integrale toegankelijkheid. De Stroom verzorgde ook het 

toezicht op de praktische organisatie van de toegankelijkheid en de begeleiding op die 



 

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

evenementen.  

De stad wilde die lijst open trekken naar bepaalde andere doelgroepen en 

evenementen en wil hierbij o.a. ook eigen stadspersoneel inzetten. De Stroom blijft de 

expertise binnen brengen en werkt ook verder mee. In de toekomst wordt geprobeerd 

om evenementen die georganiseerd worden door organisaties vreemd aan de stad ook 

toegankelijk te maken. 

Enkele integraal toegankelijke evenementen zijn voor 2018 al voorbij. Deze die dit jaar 

nog voorzien zijn, zijn: 

23 juni tot 11 november:  Play festival Kortrijk 

30 juni:          Urban Waves 

1 juli:                  Kortrijk Drumt 

19 augustus:      Festival in Kortrijk 

29 september:    Zomerafsluit 

5 oktober:           Student Welcome 

7. Adviezen en screenings 

In de voorbije maanden gaf het DB terug heel wat adviezen, deed het screenings en 

sprak het de schepenen aan over bepaalde hete hangijzers. Een bloemlezing: 

• Toegankelijkheidspremie/bonus voor handelszaken 

Lily’s restaurant (Handboogstraat, Kortrijk) en Theoria boekhandel (Casinoplein, 

Kortrijk) werden gescreend op toegankelijkheid met de bedoeling van al dan niet de 

premie/bonus toe te kennen. Voor beide zaken gaven we nog verbeterpunten aan. 

Christa De Schepper vraagt of de menukaart van horecazaken mee kunnen 

beoordeeld worden op hun toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen.  

• Parkeerplaatsen verlaagde Leieboorden, einde Reepkaai, OC Marke 

Omdat er door de verlaagde Leieboorden heel wat bovengrondse parking verloren 

gegaan is en men er met de auto niet meer door mag, stelden we 7 voorbehouden 

parkeerplaatsen voor dicht bij die afgesloten zone. De uitwerking van de PPMH moet 

nog gebeuren.  

Een deel van het oude ziekenhuis aan de Reepkaai (het “Hospitaal”) wordt het nieuwe 

sociaal huis. Daarom stelden we daar ook extra voorbehouden parkeerplaatsen voor, 

tenzij deze op de binnenkoer van het ziekenhuis komen. Maar dan moet er wel een 
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oplossing voor de slagbomen komen. 

Aan het dienstencentrum in Marke komen er 2 voorbehouden parkeerplaatsen langs 

het gebouw. Recht tegenover de ingang van het OC, in de straat die daarop uitkomt 

(Abdijmolenweg) stelden we ook een voorbehouden parkeerplaats voor. 

• Vraag vervoer in autovrije straten 

Onze vraag naar een oplossing voor het ophalen en terugbrengen van mensen die 

minder mobiel zijn en in de winkelwandelstraten wonen of moeten zijn op de 

namiddaguren is nog steeds niet beantwoord.  

• Richter experience evenement en Play-festival 

In juli-augustus gaat er in de St.-Paulusschool in Wevelgem een tentoonstelling rond 

het werk van de kunstenaar Vjenceslav Richter. De SAPH werd gevraagd om advies te 

geven bij het toegankelijk maken van het gebouw. Maar dat lijkt geen eenvoudige 

opdracht. Overal trappen en geen lift!  

De SAPH ging een aantal installaties uit de tentoonstelling “Play-festival” bekijken op 

hun toegankelijkheid. De kunstwerken liggen verspreid over de ganse stad. Heel veel 

kunstwerken zijn bereikbaar en gemakkelijk te bezichtigen. Enkel niet. In de publicaties 

rond het festival zou men dit proberen aan te geven om te vermijden dat men nodeloze 

verplaatsingen doet. Voor enkele andere zou uitgekeken worden of die alsnog 

toegankelijk kunnen gemaakt worden. Enkele studenten van de hogeschool Vives 

maken een gids voor de gidsbeurten over het begeleiden van blinde en slechtziende 

mensen op zo een gidsbeurt. Die gids is ook nog voor andere evenementen bruikbaar.  

• (Ver)bouwplannen in handen van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) 

De SAPH gaf samen met Inter advies over de toegankelijkheid van de geplande 

nieuwbouw voor De Stroom, De Speelvogel en Groep Ubuntu. Ook bij de plannen om 

in Budascoop zaal 3 en 4 voor rolstoelgebruikers toegankelijk te maken zijn Inter en de 

SAPH betrokken. In de volgende legislatuur wordt ook nog budget vrij gemaakt om het 

sanitair toegankelijk te maken. 

• VORK, het volksrestaurant  

In het restaurant zijn nog een aantal punten die moeten bekeken worden om 

toegankelijk te zijn. Enkele voorbeelden: de zij-ingang moet hoofdingang worden, nog 

opmerkingen over het sanitair, behoefte aan contrasten aan deuren en doorgangen, …  

Ook hier wordt er gevraagd of de menukaart op de website toegankelijk is. Er bestaat 
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een brochure met info voor toegankelijke websites voor blinden. 

8. Korte berichten 

• Uitbetaling subsidies verenigingen 

Voor diverse verenigingen is de toelage nogal verschillend van deze van vorig jaar. 

Uitbetaling gebeurt hopelijk begin juli. Wie achteraf vragen heeft mag contact opnemen 

met Hanne Van Beneden. 

• Fotowedstrijd 

De fotowedstrijd is gelanceerd. Eerst werd er wel een foute link doorgestuurd! Nu is 

alle correcte informatie beschikbaar op www.overstruikelblokken.be. De wedstrijd loopt 

tot 30 september. Graag “reclame” maken onder de leden via mailing of jullie 

nieuwsbrieven, tijdschriften, … Iedereen mag mee doen! 

Van 3 december 2018 tot 30 januari 2019: tentoonstelling van de beste werken in de 

stedelijke bibliotheek, Leiestraat 30. 

• Sessie auditief 

In de stedelijke bibliotheek (Leiestraat 30) gaat er op 25 september 2018 van 9.30 u. 

tot 12.00 u. een infosessie door voor mensen met een gehoorprobleem. Titel: “Help! Ik 

hoor steeds minder!”  

Gratis deelname, maar inschrijven noodzakelijk via gratis telefoonnummer 1777 of e-

mail: 1777@kortrijk.be.  

Zie uitnodiging in bijlage. 

• Be-alert 

Be-alert is een systeem waarbij de overheid via een bericht op onze telefoon ons kan 

verwittigen als er zich in onze omgeving een noodsituatie voordoet. 

Wij vroegen n.a.v. een vraag in de AV of Kortrijk ook met Be-Alert zou willen werken. 

De stad liet toen weten dat dit een federaal initiatief was en dat wij ons individueel 

alvast mochten registreren, maar de stad zei niet of ze zelf in het initiatief zou stappen. 

Ondertussen deed de stad Kortrijk dit wel.  

• Reizende reuma-tentoonstelling in Kortrijk 

Nog even herhalen… van 7 tot 17 september in de stedelijke bibliotheek (Leiestraat 

30). Iedereen welkom. De burgemeester komt voor de opening. Iedereen welkom.  

http://www.overstruikelblokken.be/
mailto:1777@kortrijk.be
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Er gaan ter plaatse ook een aantal namiddagen gespreksrondes met lotgenoten door. 

Organisatie: Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw (VVSA) en RA Liga West-

Vlaanderen (regio Kortrijk). 

9. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

- 19 september: stedelijke bibliotheek, Kortrijk  

- 21 november: Licht en Liefde 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Op zaterdag 22 september 2018 is het werelddovendag. Dit jaar in Howest, Graaf 

Karel De Goedelaan, 5 te Kortrijk. Deze editie staat ook in het teken van de eerste 

Internationale Dag van Gebarentalen (23 september 2018). Met deze dag wil men 

meer bewustwording creëren over het belang van gebarentalen en dat bij het 

ruime publiek onder de aandacht te brengen. “Doven in beweging” is dit jaar het 

thema van de Werelddovendag. Gebarentalige handen bewegen, dove mensen 

zijn nu meer dan ooit mobiel, ze komen veel meer in contact met elkaar en leren 

nieuwe gezichten kennen, ... Er worden tal van workshops rond VGT gegeven 

zoals verhalen vertellen in VGT, GOC-time, enzovoort. Er wordt ook beweging 

voorzien in het sport- en kinderaanbod. Binnenkort meer details over het 

programma op de website: www.werelddovendag.be. Iedereen welkom. 

Uitgedeelde bijlagen: 

• Geen 

Meegestuurde bijlagen en te raadplegen linken: 

• Presentatie “Breinbreker+” 

• Subsidiereglement 

• Uitnodiging sessie auditief 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Piet en Chris  

Volgende AV: woensdag 19 september 2018 in de stedelijke bibliotheek, Leiestraat, 20,  

8500 Kortrijk.  

 
 

http://www.werelddovendag.be/

