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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2018-09-19 
 

 

Plaats Stedelijke Bibliotheek, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Mia 
Cattebeke (MFC De Hoge Kouter), Patrick Christiaens (Vriendenkring 
Nierpatiënten vzw), Luc Decantere (Individueel lid), Philippe De 
Coene (Schepen van Welzijn), Magda Dekeirschieter (KVZ), Bea 
Demarcke (Wijkteam OCMW), Marc Deneweth (RA-liga), Michèle 
Desmet (WZC De Korenbloem), Piet Devos (SAPH - DB), Christa De 
Schepper (Vebes), Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Freddy Haghebaert 
(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Natasha Herman (Instituut 
Pottelberg), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae 
(Minder-Validen Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Deborah 
Masson (Brailleliga vzw), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga 
vzw), Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Jean Marie Provoost (RA Liga), Hanne Van 
Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep 
Ubuntu), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Marc Van 
Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Evy 
Vankeirsbilck (MFC De Hoge Kouter), Wilfried Vandeputte (KVZ), 
Wilfried Vandeputte (KVZ), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), 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), Johnny 
Billiet (Stoma-Ilco), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De Coene), 
Pierette Chambart (Stoma-Ilco), Flore Deprez (KVG), Marc Deneweth 
(RA-liga), Stefanie Deweer (Wijkteam OCMW), Marc Detremmerie 
(SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Jacques Laverge (SOAR), 
Julie Leurs (De Speelvogel), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Sophie 
Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), Charlotte Vandervennet 
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(secretariaat algemeen directeur & ondersteunende diensten RHIZO), 
Patrick Verfaillie (Kouter Kortrijk) 

Afwezig Francine Augustus (SAPH - DB), Ann Augustyn (individueel lid), 
Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Lorenzo Billiet 
(Blindenzorg Licht en Liefde), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Lies 
Boudewijn (MFC De Kindervriend), Sabrina Braeckman 
(Kinderdagverblijf Auricula), Anne-Marie Cambien (Auxilia), Luc 
Colman (Den Achtkanter), Lien Deblaere (VFG), Yvan Decaluwé 
(Samana), Christophe Demeestere (Similes Zuid-West-Vlaanderen), 
Wim De Praeter (De Bolster), Christine Derycke (Buso De Kouter), 
Ghislain Dufraimont (KVLGK), Marie Glorieux (Athena - campus Ter 
Bruyninge), David Marinelli (LAK), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), 
Marleen Notebaert (Ado-Icarus), Filip Rabaut (NEMA vzw), Bert 
Tanghe (De Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Claire 
Verledens (VSOG Groeninge), Mieke Vyncke (De Branding), Yvan 
Winne (Revalidatiecentrum Accent)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 20 juni 2018 

2. Wet op de privacy  

3. Voorstelling hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen  

4. “SMARTateljee, een Universal Design!”: ontwerp van een gebruiksvriendelijke en 

interactieve website en app voor maatschappelijk kwetsbare 

jongeren/jongvolwassenen”  

5. Oproep kandidaturen DB volgende legislatuur  

6. Memorandum voor het nieuwe stadsbestuur  

7. Korte berichten 

8. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 20 juni 2018 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan de mensen van de stedelijke bibliotheek om 

ons te ontvangen. 

Olivier Demets (MFC De Kindervriend) gaat voor zijn werk andere oorden opzoeken. 

Bedankt voor de jarenlange interesse in en aanwezigheid op de vergaderingen van de 

SAPH. 
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Tolk vandaag is Liesbet Logghe (met aanwezigheid van twee stagiaires).  

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

In de marge van het verslag van de vorige AV:  

- Punt 6: toegankelijkheid van evenementen: 11 juli-feesten werden hier voorlopig 

niet in opgenomen. Waarom? Kortrijk Gordelt wordt voorlopig niet vermeld, is 

volledig ten voordele van personen met een handicap en was integraal 

toegankelijk gemaakt. Dit werd niet vermeld in de lijst van toegankelijke events. De 

oorzaak ligt in het feit dat dit door een externe organisator werd georganiseerd. De 

Stad moet dit in de toekomst ook opnemen in de communicatie van toegankelijke 

events. Wordt meegenomen!  

- Subsidiereglement al goedgekeurd door de stad? Nota werd ingediend.  

Verslag vorige AV wordt verder goedgekeurd.  

2. Wet op de privacy   

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 op de vorige AV kregen de kans deze tekst te onderschrijven. 

Voor wie er toen niet bij was geven we de lijst nu nog eens door. 

3. Voorstelling hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen 

Piet Devos en Marie-Jeanne Nachtergaele lichten toe.  

Schets van standaard aanwezige middelen in de bib voor mensen met een visuele 

handicap. Voor slechtzienden en blinden. 
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   In de Kortrijkse bib aanwezig:  

- In bijna alle bibliotheken boeken met grote letters aanwezig (ook voor mensen 

die gewone leesbril dragen, neurologische problemen,… is dit handig) 

- E- readers: via een scherm boek leesbaar in grotere letters (opletten bij aankoop 

dat deze mogelijkheid opgenomen werd). 

- Klassieke loupe 

- Iets gesofisticeerder: beeldschermloupe. Afhankelijk van oogaandoening. Een 

beeldscherm beroepen is afstelbaar (vb. handig om rekeninguittreksels zelf te 

controleren).  

- Speciale pc: toetsenbord met kleurcontrasten, zoomprogramma.… 

Bijzondere hulpmiddelen: 

- Brailleboek (op papier van heel grote omvang)  

- universeel bruikbaar zijn luisterboeken: ook in de bib. Interessanter aanbod in 

‘Luisterpuntbibliotheek’ (www.luisterpuntbibliotheek.be) . Deze 

luistertpuntbibliotheek van Vlaanderen beschikt over een grote collectie boeken 

(gratis lidmaatschap) 

- daisy-luisterboeken: digitaal bladeren mogelijk (in de bib aanwezig  er bestaan 

kleinere toestellen met meer mogelijkheden. (Luisterpunt (link?): de luisterbib van 

Vlaanderen met grote collectie (gratis lidmaatschap, ook voor slechtzienden).) Zou 

ik weglaten.  

- Films audiodiscriptie (in de bib aanwezig) 

 Meer weten: Sessie ‘Help, ik zie steeds minder’ volgt begin 2019. Ook bij 
Brailleliga, Licht en Liefde.  

 Aanschaf hulpmiddelen op maat? Steun via VAPH voor mensen jonger dan 

65. Voor 65+ dure aangelegenheid. Daisyspelers in aankoopprijs niet 

goedkoop, wel betaalbaar. Gratis uitleenbaar bij de bib.  

 

Bezoek schepen Philippe De Coene:  

De schepen bedankt de SAPH voor de samenwerking voorbije jaren. Prettige en 

openhartige samenwerking: op een constructieve wijze. Toegankelijkheid prominenter 

op de agenda gezet.  

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
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Tussenkomsten vanuit OCMW om mensen te voorzien in ondersteuning: 

tandprotheses, brillen, leestoestellen,… Via bijzondere steun en participatiefondsen 

van stad en OCMW.  Daarvoor wordt dossier opgemaakt: voorgeschoten bedrag 

(gespreid in terugbetaling) ofwel geheel of gedeeltelijke tussenkomst afhankelijk van 

financiële kracht van de personen.  

Belang van samenwerking in de verf. Dank voor de voorbije jaren!  

4. “SMARTateljee, een Universal Design!”: ontwerp van een gebruiksvriendelijke en 

interactieve website en app voor maatschappelijk kwetsbare 

jongeren/jongvolwassenen”  

Evy Vankeirsbilck (en Mia Cattebeke) licht(en) toe.  

Project toegankelijk Kortrijk voor jongeren met mentale beperking. Interactieve 

website. 

In samenwerking met Oranjehuis, CAW west Vlaanderen en Kabas + wellicht 

aansluiting AJko.  

 Jongeren zijn sterk online aanwezig. We willen werken aan mediawijsheid adhv mix 

van individuele en online hulp. Vb. Toeleiden naar organisaties en hulpverlening maar 

ook vragen rond identiteit, pubertijd, emoties leren uiten, leren omgaan met geld, 

inkomen, vrije tijd leren organiseren, wonen, werk,… Veel toeleiding naar lokale 

organisaties en Kortrijkse initiatieven + linken naar specifieke initiatieven voor jongeren 

en volwassenen met beperking (vb. De Stroom, Vrijetijdskompas). Steeds nagestreefd 

om abstracte termen & tekst in klare taal op te maken en te ondersteunen met picto’s.  

 Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid wordt opgevolgd!  

 Openbare website: www.smartateljee.be + daarnaast wordt inlogaccount (met 

uitgebreidere versie + leren omgaan met wachtwoorden) nog onderzocht. Idee 

vanuit de AV: optie om via inlogaccount een soort eigen online werkboek op te 

maken dat gegevens en eigen geschiedenis opslaat. 

Smartateljee ook in audiodescriptie: vrijwilligers van harte welkom om website mee in 

te spreken.  

5. Oproep kandidaturen DB volgende legislatuur 

Met uitnodiging werd huishoudelijk reglement en profielomschrijving voor de 

kandidaten voor het DB reeds meegestuurd. 

http://www.smartateljee.be/
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Kandidaturen worden verwacht tegen 31 oktober. Op te sturen naar 

marc.detremmerie@telenet.be. 

Op de AV van 21 november kan het nieuwe DB dan samengesteld worden. 

 Van het bestaande DB wenst iedereen lid te blijven, behalve Francine. Volstrekt 

mannelijke samenstelling. Dames extra van harte welkom!  

6. Memorandum voor het nieuwe stadsbestuur 

We bezorgen ons memorandum aangevuld met bepaalde voor ons dringende concrete 

actiepunten (bijv. aandacht voor slechte staat van de voetpaden) aan het nieuwe 

bestuur dat straks verkozen is.  

Wie concrete actiepunten voor ogen heeft  geeft ze door aan Chris en/of Marc.   

7. Korte berichten 

• 25/9: Help! Ik hoor steeds minder goed 

Op 11/9 waren er 13 inschrijvingen binnen. Voldoende om de sessie te laten 

doorgaan. Ergens reacties opgevangen over inhoud, tijdstip, locatie, …?  

• Fotowedstrijd 

De inzendingen zijn heel traag van start gegaan. Op 13/09 waren er 31 inzendingen 

binnen. Wie nog wil deelnemen kan zijn/haar foto’s inzenden tot 30 september 24 uur. 

Foto’s met een kwinkslag naar toegankelijkheid nog steeds welkom!   

• Projectsubsidie ‘Toegankelijk Kortrijk’ van de Stad Kortrijk 

Het is een enige kans om extra steun te krijgen voor een project dat je wil opzetten. Nu 

nog ruim tijd om een project uit te werken (tot 31 maart 2019). Het is ook belangrijk dat 

er projecten voorgesteld worden voor het voortbestaan van deze subsidies. Wanneer 

er geen interesse is lopen we risico dat de stad deze schrapt. 

• Testen op stemcomputers 

Ook hier in de bib is er mogelijkheid om nog eens te oefenen op de stemcomputers 

vooraleer naar het stembuskotje te gaan. Als er nog groepen willen komen, best de 

coördinaten hier noteren van de verantwoordelijke hier in de bib en zo vlug mogelijk de 

nodige afspraken maken. Niet wachten op de komst van het verslag want dan is het te 

laat. Contact: Veronique.Ottevaere@kortrijk.be  

• Stadsfestival PLAY  

mailto:marc.detremmerie@telenet.be


 

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

Nog tot 11 november. Op het internet vind je de nodige uitleg voor een zo veel 

mogelijk toegankelijk bezoek. Met de SAPH gingen we dit eerder aftoetsen en de 

organisatoren gaven er de nodige aandacht aan via hun website: 

https://www.playkortrijk.be/nl/praktisch/toegankelijkheid.  

VEBES reserveerde 2 gidsen: iedere gids neemt 5 tot 10 deelnemers mee. Wandelen 

PLAY rond: voelen, beleven + gezellig horecamoment nadien. Verzamelen aan het 

station. Geïnteresseerden welkom. Inschrijven vooraf nodig!  

8. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

- 21 november: Licht en Liefde (Lange Munteplein 1,  8500 Kortrijk) 

- Januari: stadhuis? 

- Locatie voor maart of juni aanbod vanuit Dovenclub De Haerne (dichtbij de 

Wembley). 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- Voorkant station – Parkhotel richting conservatorium, smal voetpad vol met 

werkmateriaal. 

- Bussen vaste plaats aan de voorkant van het station + achterkant terminal 4 

(wisselen nu steeds). Terminal 4 achterkant: schuin zebrapad zonder aanduiding 

van ribbels of noppen + rateltikkers starten over het fietspad, daar passeren veel 

fietsers. (Hanne vraagt na bij Heidi Debels) 

- Begrip ‘Vorming’ in subsidiereglement nog niet voldoende duidelijk. 

- Zaterdag Werelddovendag: Dovenclub genomineerd voor de ‘Hand van 

Vlaanderen’ door Doof Vlaanderen (enkel aangesloten leden bij Doof Vlaanderen 

kunnen stemmen) 

- Overleg rond toegankelijkheid met AZ Groeninge wordt nog teruggekoppeld.   

 

Verslaggever: Hanne – dank aan …  

Volgende AV: woensdag 21 november 2018 bij  Licht en Liefde, Lange Munteplein 1,  

8500 Kortrijk.  
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