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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2019-03-20 
 

 

Plaats Wijkcentrum “De Zonnewijzer”, Kortrijk   

Aanwezig  Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Lies 
Boudewijn (MFC De Kindervriend), Mia Cattebeke (MFC De Hoge 
Kouter), Patrick Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Els 
Cleenwerck (Wijkteam OCMW), Alain Demeyer (Vebes), Marc 
Deneweth (RA-liga), Christa De Schepper (Vebes), Marc 
Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Dirk De Vos 
(Sociaal Huis), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter), Stefanie Deweer 
(Wijkteam OCMW), Dan Dewerchin (vzw Anders Zien), Donaat 
Dumon (Zonnewijzers), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 
Estella Hoirelbeke (Samana), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), 
Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-
Ilco), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Freddy Nolf (Vief 
Onbegrensd), Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Jean-Marie Provoost (RA-liga), Hanne Van 
Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep 
Ubuntu x 8K), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Roselyne 
Vanhoutte (vzw Anders Zien), 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) 

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - penningmeester), Johnny Billiet (Stoma-
Ilco), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Sabrina Braeckman 
(Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Luc Colman (Groep Ubuntu x 8K), Lien 
Deblaere (VFG), Yvan Decaluwé (Samana), Lieve Devlies (Absoluut 
vzw), Anne Marie Lamote (RA-liga), Jacques Laverge (SOAR), 
Deborah Masson (Brailleliga vzw), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), 
Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), Geo Verstichel (LAK)  

Agenda: 
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1. Goedkeuring verslag 30 januari 2019 

2. Voorstelling wijkcentrum De Zonnewijzer 

3. Voorstelling Bijzonder comité voor de sociale dienst 

4. Toegankelijke evenementen  

5. Taxibonnen 

6. Jaarverslag SAPH 2018  

7. Korte berichten  

8. Varia  

• Data en locaties Algemene Vergaderingen 2019 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 30 januari 2019 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan Wijkcentrum “De Zonnewijzer” (Stefanie 

Deweer en Els Cleenwerck) voor de gastvrijheid. 

Tolk VGT is Liesbet Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst.  

Eén fout in vorig verslag gemeld: bij de aanwezigen: Corine Van Nieuwenhuyse moet 

Carine Van Nieuwenhuyse zijn. 

Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.  

2. Voorstelling wijkcentrum De Zonnewijzer  

Stefanie Deweer / Els Cleenwerck lichten toe. 

Wijkcentra richten zich op het samen leven van de hele buurt, brengen de sterke en 

zwakke punten van de wijk samen en doen dit op maat van elke wijk met de hulp van 

externe deskundigen. 

In Kortrijk: 7 wijkteams (3 in de binnenstad en 4 in de deelgemeenten) gespreid over 

10 locaties. In ieder wijkteam een centrumleider en buurtwerkers beschikbaar. Er kan 

ook beroep gedaan worden op een woonzorgverlener, een ergotherapeut, … zowel 

aan huis als in het centrum. Er worden activiteiten in de wijkcentra georganiseerd en 

voor de mensen thuis wordt er gekeken hoe ze zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis 

kunnen blijven. 

Er wordt gewerkt rond 5 pijlers: ontmoeten, gezond leven, goed in je vel zitten, wijk- en 

buurtgericht en vrijwilligers (465 vrijwilligers!). 

In de wijkcentra is er dienstverlening (douche, warme maaltijd, wassalon, 
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voedingsadvies, gezondheidsconsultatie, boodschappendienst, sociale dierenhulp, 

verhuur lokalen, computerassistentie, advies van ergotherapeuten, …) en ontmoeting 

mogelijk. Buiten de centra wordt er buurtgericht gewerkt (coproductie, vraaggestuurd, 

wijk aan zet, outreachend, projecten, wijkcomités, …). 

Eigen publicaties:  

• programma van de wijkteams,  

• onthaalbrochure (per wijk),  

• wijkkrant (noord – centrum – zuid) of In de wijk (voor de rand van de stad). 

In totaal zijn er 35 (VTE) personeelsleden over de verschillende centra verspreid 

waarvan 12 personeelsleden voor de Zonnewijzer. 

3. Voorstelling Bijzonder comité voor de sociale dienst 

Dirk De Vos legt uit waarop wij beroep kunnen doen via de sociale dienst. 

De leefloonwet reglementeert de uitbetaling van het leefloon. De organieke of OCMW-

wet zegt dat iedereen in staat moet zijn om in een “menselijke waardigheid” te leven. 

Dit is meer dan leefloon: ambitieus en zeer subjectief! De dienstverlening is daardoor 

zeer breed en verschillend van gemeente tot gemeente: info, advies, bemiddeling, 

verwijzing, begeleiding (collectief of individueel op maat).  

Collectieve voorzieningen zijn bijv. de vele voorzieningen in de woonzorg.  

Reglementen geven criteria waaraan je moet voldoen om bepaalde vormen van steun 

te kunnen krijgen. De individuele hulpverlening op maat ligt moeilijker. 

Vorig jaar 6 495 vragen bij sociaal huis en/of 1777 terecht gekomen. Daarvan 1 280 

dossiers door sociale dienst opgemaakt. 1 526 mensen kregen leefloon of equivalent 

er van of Kortrijks Menswaardig Inkomen. Wie leefloon krijgt wordt gestimuleerd om 

een activeringstraject te volgen. 

Andere vormen van aanvullende steun: bij betaling huur of huurwaarborg, voor 

medische zorgen die mutualiteit niet betaalt (bijv. tandprothese, brillen, hoorapparaat), 

thuiszorg-  of verwarmingstoelage (bijv. school- of opleidingskosten, kinderopvang), … 

Maandelijks of sporadisch. 

Veel mensen zitten met een budget of schuldenproblematiek. Vorig jaar 993 mensen 

geholpen.  

Ook tussenkomst als LAC (lokale adviescommissie): advies geven aan 

maatschappijen voordat gas, water, elektriciteit afgesloten wordt. 
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Als iemand een nood ervaart die essentieel is en moeilijk te behappen stelt men best 

de vraag aan 1777 of rechtstreeks aan het Sociaal Huis, Budastraat 35, Kortrijk. 

Telefoon: 056 24 42 22. E-mailadres: sociaalhuis@kortrijk.be. Men kan ter plaatse 

gaan of huisbezoek aanvragen. 

Terloops: er zijn ook diensten die in Sociaal Huis spreekuren komen houden (FOD 

Sociale Zekerheid – DG Personen met een Handicap, Huurdersbond, Vrijwilligersloket, 

Belastingen, ….) 

Bij aanvraag komt er altijd een sociaal onderzoek, dan wordt er een voorstel gedaan 

aan het bijzonder comité (politici en onafhankelijke deskundigen). Als je denkt niet 

correct behandeld te zijn, kan je naar de arbeidsrechtbank. 

Sinds Sociaal Huis vinden nu meer mensen de weg = drempelverlagend. Lagere 

middenklasse wordt nu meer bedreigd en komt daardoor gemakkelijker bij Sociaal 

Huis/sociale dienst.  

Sociaal Huis is eerste aanspreekpunt voor welzijnsvragen. 

4. Toegankelijke evenementen 

Hanne Van Beneden geeft een overzicht. 

Werking 

Werking De Stroom rond toegankelijke evenementen werd herbekeken.  

Ze hebben een eigen aanbod vrijetijdsactiviteiten, doen aan vrijetijdstrajectbemiddeling 

(persoonlijk traject indien iemand wenst aan te sluiten op regulier vrijetijdsaanbod) en 

geven vorming, ondersteuning en doen aan sensibilisering.  

Inter geeft voor de technische aspecten van evenementen vorming aan technici en 

organisatoren van de stad. In de toekomst ook aan externe organisatoren. Zij 

verzorgen ook voornamelijk de uitwerking en controle van het grondplan. De 

mogelijkheden voor structurele samenwerking met Inter op vlak van events wordt 

verder bekeken. 

De Stroom zal vooral begeleiden op de activiteiten en op dat vlak vorming organiseren.  

Nu reeds een aantal evenementen voor 2019 die toegankelijk zullen zijn. Voor hele 

grote evenementen gaat men voor integrale toegankelijkheid; andere worden zo ver 

mogelijk toegankelijk gemaakt. 

Integrale toegankelijke evenementen in 2019 (i.s.m. De Stroom) 

mailto:sociaalhuis@kortrijk.be
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• 24 april: Buitenspeeldag 

• 26 mei: Sport @ Kortrijk 

• 1-2 juni: Lux festival (externe organisator) 

• 7-8-9-10 juni: Sinksenfeesten 

• ?? juli: Kortrijk Drumt (externe organisator) 

• 20 juli: Westival – Kortrijk Weide 

• 3 oktober: Student Welcome 

• ?? november: intrede Sinterklaas 

Merk op: Urban Waves wordt dit jaar vervangen door Ketnet-event (nog in 

onderhandeling).  

5. Taxibonnen 

Stefanie Deweer geeft overzicht. 

Wat? 

Taxibonnen die goedkopere verplaatsingen mogelijk maken. 

Iedere rechthebbende kan maandelijks 10 bonnen kopen ter waarde van 5 euro. Je 

betaalt zelf slechts 2,5 euro per bon. 5 Kortrijkse taxibedrijven werken mee.  

Bonnen: 1 jaar geldig, maar zijn eventueel terug inwisselbaar.  

Te koop in alle Kortrijkse wijkcentra (identiteitskaart + 1 keer per jaar nodige 

bewijsstukken meebrengen). Kunnen, indien nodig, ook thuis bezorgd worden. 

Mee werkende taxibedrijven: 

Cheap taxi, Easy taxi, Taxi cruise, Taxi quick en Taxi luxe. 

Wie? 

Voor wie in groot Kortrijk woont EN aan volgende voorwaarden voldoet:  

• 80 jaar of ouder is 

• ofwel 75 tot 79 jaar is EN geniet van sociaal tarief (= verhoogde tegemoetkoming 

ziekenfonds en kadastraal inkomen < 750 euro heeft of beperkte huur betaalt). 

• ofwel jonger dan 75 jaar is, fysieke of visuele beperking heeft en geniet van sociaal 

tarief. (In de AV werd verkeerdelijk gezegd dat hier geen sociaal tarief gold!) 

Vorig jaar meer dan 7500 taxibonnen verkocht. 

Zie ook: https://www2.kortrijk.be/wijkteams/producten/de-taxibon 

https://www2.kortrijk.be/wijkteams/producten/de-taxibon
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6. Jaarverslag SAPH 2018 

Het jaarverslag 2018 werd met uitnodiging mee gestuurd en is ook te vinden op: 

www.kortrijk.be/saph.  

Het DB krijgt een bedankje voor de vele initiatieven die het in 2018 nam. 

7. Korte berichten 

• Nieuw bestuursplan 

Tijdens de nieuwjaarspeech daagde schepen De Coene ons, op een positieve manier 

uit, om aandachtspunten te formuleren voor het nieuwe beleidsplan. Het DB heeft 

voortbouwend op het memorandum van de SAPH 10 prioriteiten geformuleerd (zie 

website) die we in het definitieve, nieuwe beleidsplan willen terug vinden. 

• Begrip “vorming” in subsidiereglement 

Voor de berekening van de subsidies wordt het onderscheid tussen een gewone 

activiteit en een vormingsactiviteit dit jaar als volgt gemaakt:  

• GEWONE ACTIVITEIT (5 punten per activiteit): bijv. algemene vergadering, 

gezellig samenzijn, kaartnamiddag, wandeltocht, uitstap, gegidst 

museumbezoek, kooknamiddag, feestactiviteit… 

• VORMING (30 punten per vergadering en 1 punt per aanwezige tijdens de 

vorming): die bijeenkomsten - cursussen, sessies of workshops - die de 

bedoeling hebben om iets bij te leren. Er wordt een bepaalde vaardigheid 

aangeleerd of er is sprake van systematische kennisoverdracht. Een 

vormingssessie heeft steeds één of meerdere doelstellingen en een 
uitgewerkte methode om deze te bereiken. Voorbeelden: vormingen in het 

kader van het versterken van de vereniging, mediatraining voor vrijwilligers, 

aanleren gebruik van digitale hulpmiddelen, taallessen, cursus zelfredzaamheid, 

etc. 

 Indien de vereniging vindt dat een activiteit toch vorming is, mag ze deze onder 

vorming opnemen. Uitleg waarom de vereniging dit zo ziet, kan bij de aanvraag 

gevoegd worden. Bij twijfel kan dagelijks bestuur bij de uiteindelijke beoordeling 

betrokken worden.  

• Overleg met PARKO 

Uit het overleg: 

http://www.kortrijk.be/saph
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• We blijven vragen naar duidelijkheid op papier of op de website van Parko over 

gebruik Shop&Go en bewonersparkeerplaatsen.  

• Het DB gaat met enkele mensen van de betrokken stadsdiensten het centrum 

van Kortrijk screenen om betere ligging bepaalde ppmh (referentieafstand: 100 

m van belangrijke plaatsen) aan Parko te kunnen voorstellen. Minder goed 

gelegen ppmh worden dan evt. geschrapt. Website PARKO m.b.t. juiste ligging 

ppmh wordt dan aangepast want is niet meer actueel. 

• Aandacht gevraagd voor ppmh die voldoen aan officiële normen. 

• Initiatief Wit.h en Vormingplus 

NIPT-test leidt vaak tot abortus. Gevolg: kans groot dat er over afzienbare tijd geen 

kinderen met down meer geboren worden. Dat roept ethische vragen op o.a. rond 

degenen die over blijven of toch geboren worden. 

'United Perfection', een samenwerking van Vormingplus en Bloedtest (Wit.h), stunt op 

21 maart (Wereld Downsyndroom Dag van de Verenigde Naties) met een vliegtochtje 

van de laatste piloot met het syndroom van Down vanaf vliegveld Wevelgem over de 

Meridiaan van de Trisomie tot in Knokke-eist en terug. Achter het vliegtuig: een 

gigantische rood spandoek. Deze meridiaan verwijst naar Trisomie en chromosoom 

21.  

Ondertussen knippen de burgemeesters van de gemeenten die overvlogen worden 

een symbolisch rood lint door en houden speeches en heffen het glas op de Meridiaan. 

In een aantal gemeenten zal dit gepaard gaan met voorlezen van teksten, zal er 

samengewerkt worden met organisaties voor personen met een beperking, …  

Vanuit het “project 14” gaan fotografen overal de inhuldiging van de meridiaan 

fotograferen. 

Het “kunstenaarscollectief Het Pakt” verwerkt de dag tot een artistieke installatie, die 

een plaats krijgt in de grote tentoonstelling ‘Walking Opera‘ van het artistiek project 

Bloedtest in het Museum Dr. Guislain in Gent (zomer ’19). 

Zie: http://www.bloedtest.org/2019/03/07/21-maart-2019-inhuldiging-van-de-meridiaan-

van-de-trisomie/ 

• Stavaza zwembad Kortrijk Weide 

Zwembad na de brand gedeeltelijk geopend. Iedereen moet met betaalkaart betalen 

op parking Kortrijk Weide. Bezoekers zwembad moeten in zwembad korting vragen. 

https://www.worlddownsyndromeday2.org/about-wdsd
http://www.hetpakt.com/homepage%20lieven/curriculum/CURRICULUM%20VITAE%20NL.html
http://www.bloedtest.org/camerata-artista/
http://www.museumdrguislain.be/
http://www.bloedtest.org/2019/03/07/21-maart-2019-inhuldiging-van-de-meridiaan-van-de-trisomie/
http://www.bloedtest.org/2019/03/07/21-maart-2019-inhuldiging-van-de-meridiaan-van-de-trisomie/
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Ondanks onze adviezen zijn er toch nog problemen met toegankelijkheid. We roepen 

alle personen met een beperking die naar het zwembad gaan op, om hindernissen in 

het zwembad aan het DB te melden en ook naar 1777 door te sturen. Geef dit door 

aan de leden van jullie verenigingen. Misschien krijgen we dan gehoor!  

8. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

19 juni:  Absoluut vzw 

18 september:  Samana 

20 november:  ??? 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Toneelgezelschap Taal en Kunst speelt op 24 maart opnieuw met audiodescriptie. 

Nog enkele kaarten voor mensen die met audiodescriptie het toneel willen volgen. 

 

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

Volgende AV: woensdag 19 juni 2019 bij Absoluut vzw, Spinnerijstraat 107 in Kortrijk. 
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