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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2018-11-21 
 

 

Plaats Licht en Liefde, Lange Munteplein 5, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Nadine Baertsoen (MS-Liga), Luc Baeye (Blindenzorg Licht en 
Liefde), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Karine Braems (Vlaamse 
Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Patrick Christiaens 
(Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Els Cleenwerck (Wijkteam 
OCMW), Luc Colman (Den Achtkanter), Yvan Decaluwé (Samana), 
Alain Demeyer (Vebes), Christa De Schepper (Vebes), Marc 
Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Piet Devos 
(SAPH - DB), Stephanie Deweer (Wijkteam OCMW), Donaat Dumon 
(Zonnewijzers), Freddy Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), Chris Iemants 
(SAPH - voorzitter), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), David Marinelli (LAK), 
Deborah Masson (Brailleliga vzw), Marie-Jeanne Nachtergaele 
(Brailleliga vzw), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), Jean-Marie Provoost 
(RA-liga), Elke Sohier (KVG), Evelien Vandenbroucke (WZC De 
Korenbloem), Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van Dierdonck (Groep 
Ubuntu), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Veerle Vereecke (Blindenzorg Licht en Liefde), 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), Hermine Callewaert 
(student Vives), Jana Dusselier (student Vives), Joren Tamsin 
(student Vives), Melissa Timmerman (student Vives), Maxim Van 
Colen (student Vives), Nils Van Maele (student Vives), Liesbet 
Logghe (Tolk) + stagiair tolk 

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), Tomas 
Bulcaen (Kabinet schepen De Coene), Ann Catteeuw (Den 
Achtkanter), Toon Coorevits (Groep Ubuntu), Luc Decantere 
(Individueel lid), Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Magda 
Dekeirschieter (KVZ), Marc Deneweth (RA-liga), Pascal Hauspy (Den 
Achtkanter), Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Anne Marie 
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Lamote (RA-liga), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Christophe Poot 
(SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Hanne Van 
Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw),  

Afwezig Francine Augustus (SAPH -DB), Ann Augustyn (individueel lid), 
Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Patrick 
Bossuyt (vzw Anders Zien), Lies Boudewijn (MFC De Kindervriend), 
Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Anne-Marie 
Cambien (Auxilia), Lien Deblaere (VFG),  Christophe Demeestere 
(Similes Zuid-West-Vlaanderen), Fabienne Denys (De Speelvogel), 
Wim De Praeter (De Bolster), Christine Derycke (Buso De Kouter), 
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), Sophie Tessier 
(Revalidatiecentrum Overleie), Charlotte Vandervennet (Secretariaat 
Algemeen Directeur en ondersteunende diensten RHIZO), Els 
Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Patrick Verfaillie (Kouter 
Kortrijk), Claire Verledens (VSOG Groeninge), Mieke Vyncke (De 
Branding), Yvan Winne (Revalidatiecentrum Accent)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 19 september 2018 

2. Voorstelling Licht en Liefde en Vebes  

3. Project Vives rond inclusief toerisme  

4. Voorstelling KVG-vorming, behoeften aan vorming, vrije tijdsbeleving en buddy-

project   

5. Verkiezing DB volgende legislatuur 

6. Korte berichten 

7. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 19 september 2018 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan de mensen van Licht en Liefde om ons te 

ontvangen. 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe, geassisteerd door Céline, stagiaire.  

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

In de marge van het verslag van de vorige AV:  
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• Guido Oestlandt (ABS) en Charlotte Vandervennet (Secretariaat Algemeen 

Directeur en ondersteunende diensten RHIZO) waren verontschuldigd voor de 

vergadering, maar dit was niet in het verslag opgenomen. 

• Johnny Billiet was verontschuldigd en hoorde bijgevolg niet bij de afwezigen. 

• Lena Lannoo vertegenwoordigt Stoma Ilco en niet de RA-Liga zoals in het 

verslag stond. 

Verslag vorige AV wordt verder goedgekeurd.  

2. Voorstelling Licht en Liefde en Vebes  

Luc Baeye, Veerle Vereecke en Christa De Schepper stellen voor. 

Licht en Liefde is een netwerk van 5 verenigingen. 

1. Blindenzorg Licht en Liefde vzw 

Verzorgt handicap-specifieke ondersteuning: thuisbegeleiding, advies, sociaal 

werk, ergo, info hoogtechnologische hulpmiddelen, … 

2. Vebes 

Ervaringsgenotencontact via aangepaste activiteiten. Verzorgt aangepaste 

activiteiten en reizen in binnen- en buitenland. Vooral geleid door blinde en 

slechtziende vrijwilligers. Vebes doet ook aan belangenverdediging op een 

platform van slechtzienden en blinden. 

Tussendoor bedanken ze ook de stad Kortrijk en de studenten van Vives die Play 

voor blinden en slechtzienden ‘zichtbaar’ maakten. 

3. Licht en Liefde Heem 

‘Huis 45’ is een bezigheidshuis in Varsenare met 36 bewoners. Allerlei activiteiten 

worden er georganiseerd: sport, bakken en koken, industriële activiteiten (bijv. 

mailing en verpakking). Het is de bedoeling dat begeleiders weten hoe mensen 

best aan hun trekken komen. Er wordt gezocht om naar buiten te kunnen komen: 

bijv. voorlezen voor bejaarden in rusthuizen, baby’s hun flesje geven, … 

Oog@atelier is in Kortrijk gevestigd: dagcentrum voor mensen met een beperking. 

Men organiseert er daguitstappen, industrieel werk, cafetaria uitbaten op het Lange 

Munteplein, … 

4. Sint Rafaël instituut  

5. KMBS Vlaamsoogfonds 
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Plannen om meer maatschappelijk te integreren, ook voor wonen; niet meer in 1 blok. 

Oogpunt is verspreid over Vlaanderen. 

3. Project Vives rond inclusief toerisme 

6 studenten van Vives, afstudeerrichting Sociaal Agogisch Werk werken aan hun 

laatste opleidingsonderdeel: een bachelorproef rond inclusief toerisme Kortrijk. Piet 

Devos begeleidt de studenten vanuit de SAPH. 

Ze gaan op zoek naar toeristische trekpleisters, horeca, evenementen, … in Kortrijk en 

gaan die beoordelen op hun toegankelijkheid. Diverse ervaringsdeskundigen uit de 

SAPH geven hierbij een insteek. Ze maken een selectie omdat niet alles te overzien is. 

Bedoeling van een viertal goede zaken per categorie opmaken. Ze zouden op basis 

van checklijsten van Inter duimpjes zetten (groen: O.K. – oranje: zo en zo – rood: niet 

goed) bij de evaluatie. Een aantal zaken werden reeds bezocht. Het eindproduct moet 

een brochure online in pdf worden; later een website. Rekening houden met diverse 

soorten beperkingen. 

De Kortrijkse toeristische dienst had geen informatie beschikbaar over toegankelijkheid 

in Kortrijk. Vaak mogen deze dergelijke info niet geven omdat dit zou over komen als 

reclame voor de één of de andere zaak. Er moet eerst een politieke beslissing vallen 

vooraleer daar iets aan gedaan kan worden. 

De vergadering vraagt ook om de informatie te voorzien voor wie niet met digitale 

media kan om gaan. 

Omdat info toegankelijkheid voor ieder mens een andere inhoud heeft, is het best om 

concrete info over breedte deuren, hoogte drempel, aanwezigheid menu in braille, … 

op te geven dan zelf te oordelen. 

4. Voorstelling KVG-vorming, behoeften aan vorming, vrije tijdsbeleving  

Elke Sohier, educatief medewerker nieuwe werkingen binnen KVG West-vlaanderen, 

komt ons vertellen over KVG vorming en hoe KVG zich inzet voor mensen met een 

beperking. Daarnaast stelt ze zich de vraag of er ook in Kortrijk noden naar 

vorming/vrijetijdsbesteding zijn bij mensen met een beperking waaraan KVG iets kan 

doen.  

KVG vorming is één van de verschillende “koepels” bij KVG. Een koepel is een 

werkterrein binnen de vereniging. Andere koepels zijn: KVG-Absoluut, het sociaal 

dienstbetoon, Gezin en handicap, Hannibal (vakantiewerking), …. 
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Op zoek naar lokale noden naar vorming, vrije tijd. 

West-Vlaanderen telt ongeveer 6 000 leden. De regio Roeselare is in West-Vlaanderen 

de meest actieve regio. KVG is niet erg actief in de regio Kortrijk.  

Hun werking is handicap-overschrijdend, maar soms ook specifiek gericht op een 

doelgroep (bijv. hun autismewerking) omdat die groep mensen soms behoefte heeft 

aan een meer specifieke benadering in de activiteiten die ze doen. 

5. Verkiezing DB volgende legislatuur 

De huidige leden van het DB met uitzondering van Francien Augustus stelden zich 

opnieuw kandidaat. Anders geen nieuw bloed. Spijtig dat er ook geen enkele vrouw 

zich kandidaat stelde. 

Francine Augustus stapte in de voorbije legislatuur in het dagelijks bestuur, draaide 

een paar jaar mee, maar stelde vast dat het haar ding niet is. Ze hernieuwde haar 

kandidatuur niet voor de volgende legislatuur. Toch willen we haar bedanken voor haar 

engagement. Ze blijft steeds welkom op de AV. 

De functieverdeling bekijken we op het eerstvolgende DB en leggen we op de AV in 

januari voor. 

6. Korte berichten 

• Proficiat aan de De Haerne Club 

De “De Haerne Club” won op zaterdag 22 september 2018 tijdens Werelddovendag in 

Kortrijk de groepsprijs "Hand van Vlaanderen 2018". Dit voor zijn jarenlange inzet voor 

de Vlaamse dovengemeenschap en bij uitbreiding voor nog heel veel meer. Denken 

we daarbij aan de organisatie van internationale wedstrijden en kampioenschappen,  

de lange en harde inzet van het bestuur in de zoektocht naar een nieuw clublokaal. 

• Proficiat aan de Ra-Liga regio Kortrijk 

Op 8 december a.s. viert de Ra-Liga 10 jaar werking in de regio Kortrijk. Proficiat!  

• Fototentoonstelling 

Uit onze fotowedstrijd “Over struikelblokken” selecteerde de jury 15 werken die vanaf 3 

december om 18 uur tentoongesteld zullen worden in de centrale bibliotheek in 

Kortrijk. De tentoonstelling loopt tot 30 januari tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek. Iedereen welkom! 

• Data Algemene Vergadering SAPH 2019 
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30 januari: Centrale bibliotheek, Kortrijk (inmiddels vastgelegd!!!) 

20 maart 

19 juni: De Zonnewijzer, Kortrijk 

18 september 

20 november 

Wie wordt wanneer gastheer/vrouw? Graag een seintje naar Chris Iemants 

(chris.iemants@skynet.be) en/of Marc Detremmerie (marc.detremmerie@telenet.be).  

• Stand van zaken nieuw subsidiereglement 

De stad werkt aan een uniform subsidiereglement waarbij de basisvoorwaarden voor 

alle adviesraden dezelfde zouden worden. Daardoor kunnen we ons reglement niet 

afwerken. Er is ons wel gezegd dat de ideeën van de stad heel dicht bij de onze liggen. 

Bijgevolg zou het kunnen zijn dat ons nieuw reglement toch niet erg meer verandert. 

• Infomoment “Het Portiek” 

Het pilootproject “Het Portiek – woon- en begeleidingsvormen voor jonge personen 

met dementie en/of zorg” opent vanaf februari 2019 officieel zijn deuren. Een 

opendeurdag voor het grote publiek is voorzien tijdens de Dag van de Zorg op 17 

maart 2019. 

Alle doorverwijzende diensten krijgen de kans om op 11 december op voorhand kennis 

te maken met het Portiek. Inschrijven enkel mogelijk via hun website. 

7. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

- 30 januari 2019: Stedelijke Bibliotheek Kortrijk 

- 20 maart: … 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Karine Braems nodigt ons uit naar Splash! op 22 of 23 december in het 

Mimosazwembad. Splash! is een voorstelling met het zwembad en zijn diverse 

gebruikers in de glansrol. Deelnemers uit verschillende actiesferen animeren een 

reeks van op elkaar volgende en in elkaar hakende taferelen. Vanaf de zijkant mag het 

publiek ongehinderd dit reilen en zeilen gadeslaan. Waar doorgaans een zekere 

schroom bestaat om voluit te kijken naar de andere badgasten in het zwembad, mag 

het publiek zich nu volledig overgeven aan dit terloopse schouwspel, waar 

openbaarheid en intimiteit elkaar raken. 

mailto:chris.iemants@skynet.be
mailto:marc.detremmerie@telenet.be
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Splash is een initiatief van kunstencentrum Buda. De Watertrappers (VVSA) doen er 

aan mee. 

Meer informatie op www.budakortrijk.be/nl/splash.   

 

Verslaggever: Marc, met dank aan Chris en Piet  

Volgende AV: woensdag 30 januari 2019 om 19.30 u.: Stedelijke Bibliotheek, Kortrijk.  

 
 

http://www.budakortrijk.be/nl/splash
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