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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2017-06-21 
 

 

Plaats De Nieuwe Lente, Peperstraat 141, 8501 Kortrijk-Heule   

Aanwezig  Koen Amerlynck (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), Francine 
Augustus (Individueel lid), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Lies Boudewijn 
(MFC De Kindervriend), Ann Catteeuw (Den Achtkanter), Pierette 
Chambart (Stoma-Ilco), Patrick Christiaens (Vriendenkring 
Nierpatiënten vzw), Magda Dekeirschieter (KVZ), Bea Demarcke 
(Wijkteam OCMW), Alain De Meyer (Vebes - begeleider), Marc 
Deneweth (RA-liga), Flore Deprez (KVG), Michèle Desmet (WZC De 
Korenbloem), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio Bloema 
vzw), Piet Devos (SAPH - DB), Christa De Schepper (Vebes), 
Stephanie Deweer (Wijkteam OCMW), Danny Dewerchin (ABS 
Kortrijk), Filip D’Haene (OCMW), Donaat Dumon (Zonnewijzers), 
Freddy Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Natascha 
Herman (Instituut De Pottelberg), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), 
Régine Lagae (Minder-Validen Vlaanderen), Freddy Nolf (Vief 
Onbegrensd), Christophe Poot (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Chiron Potié (De Stroom vzw), J.M. Provoost 
(RA-liga), Hanne Van Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Lies Van 
Dierdonck (Groep Ubuntu), Peter Vanhoutte (Absoluut vzw), Marc 
Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 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 Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Sabrina 
Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems (Vlaamse 
Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Tomas Bulcaen (Kabinet 
schepen De Coene), Lien Deblaere (VFG), Philippe De Coene 
(Schepen van Welzijn), Yvan Decaluwé (Samana), Steffie Houthoofd 
(ex-Team Welzijn – Kortrijk), Jacques Laverge (SOAR), Sara 
Mermans (MFC De Kindervriend), Marie-Jeanne Nachtergaele 
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(Brailleliga vzw), Sophie Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), 
Liselore Winters (De Speelvogel)   

Afwezig Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Lorenzo Billiet 
(Blindenzorg Licht en Liefde), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), 
Anne-Marie Cambien (Auxilia), Marniek De Bruyne (LAK), Luc 
Decantere (Individueel lid), 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), Marleen Notebaert (Ado-Icarus), 
Filip Rabaut (NEMA vzw), Bert Tanghe (De Branding, 
dienstverleningscentrum voor PmH), Els Vandoolaeghe (MFC 
Zonnebloem vzw), Patrick Verfaillie (Kouter Kortrijk), Geo Verstichel 
(LAK), Mieke Vyncke (De Branding), Yvan Winne (Revalidatiecentrum 
Accent)   

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 15 maart 2017 

2. Toegankelijke evenementen 2017 

3. Project “Ik geraak er wel”  

4. Voorstelling en aanvaarding nieuw lid Dagelijks Bestuur 

5. Zorgstrategisch Plan Kortrijk  

6. Korte berichten 

7. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 15 maart 2017 

De voorzitter bedankt “De Nieuwe Lente” voor de gastvrijheid en de aanwezigen om de 

hitte te trotseren.  

Tolk vandaag is Liesbet Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.  

2. Toegankelijke evenementen 2017 

Chiron Potié geeft toelichting bij de toegankelijke evenementen voor 2017 in Kortrijk. 

Er is een overeenkomst tussen de stad en “De Stroom” rond toegankelijke 

jeugdwerking en evenementen. 
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Ieder jaar krijgen evenementen in Kortrijk een basis- of een integrale toegankelijkheid. 

Voor die integrale toegankelijkheid staat “De Stroom” in. 

Een overzicht van de evenementen die dit jaar nog integrale toegankelijkheid krijgen: 

• Perplex (30 juni tot 2 juli) 

• Kocon en oldtimers (2 juli van 9.15 u. tot 11.00 u.) 

• Vlaanderen feest (9 juli) 

• Kortrijk Koerse (18 augustus van 16.00 u. tot 22.30 u.) 

• Static Airshow: luchthaven Wevelgem (26 augustus van 10.00 u. tot 17.00 u.) 

• Vlastreffen (27 augustus) 

De selectie van deze evenementen gebeurt telkens in overleg met de stad en het 

eigen cliënteel van De Stroom. 

Vragen en voorstellen vanuit de algemene vergadering: 

• Voor “Kortrijk gordelt” tandems voor slechtzienden of blinden voorzien 

• Kunnen extra voorbehouden parkeerplaatsen bij de speciale evenementen in beeld 

gebracht worden? 

• Er moet niet vooraf ingeschreven worden om eventuele assistentie van de 

stewards te kunnen krijgen, maar het kan handig zijn bijv. om een punt af te 

spreken waar je mekaar zult aantreffen. 

• Misschien kunnen de leden van de adviesraad ook betrokken worden bij het mee 

bepalen van de integraal toegankelijke evenementen? 

• Voor volgend jaar moeten we er over waken dat de planning 3 maand vroeger kan 

want bij een presentatie in juni zijn een aantal belangrijke evenementen al voorbij. 

Wat de toegankelijkheid op elk evenement inhoudt vind je op de website van “De 

Stroom”: www.destroom.be onder “Partners” - “Toegankelijke evenementen Kortrijk”.  

Voor afspraken en andere vragen kan je ook terecht bij “De Stroom”.  

Terloops: 

De Stroom verhuist binnenkort opnieuw. Naar de vroegere Opvoedingswinkel: St.-

Janslaan. En 1,5 jaar later keren ze terug naar de Zwevegemsestraat, maar op een 

ander adres dan het huidige. 

http://www.destroom.be/
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De SAPH houdt best een oogje in het zeil bij het realiseren van de plannen voor de 

nieuwe locatie. Eén ding is nu al duidelijk: de huidige parkeerfaciliteiten voor mensen 

met beperkte mobiliteit zijn daar nu dramatisch. Dit moeten we ook aankaarten met de 

stad en Parko.  

3.  Project “Ik geraak er wel” 

Lies Van Dierdonck komt het afgewerkt en voor het eerst uitgeteste vormingspakket “Ik 

geraak er wel” van de Groep Ubuntu, De Branding, De Hoge Kouter en De Achtkanter 

voorstellen. De SAPH en de stad Kortrijk hielpen dit mee financieel ondersteunen.  

Het pakket is op dit ogenblik voor volwassenen met een verstandelijke beperking maar 

kan later eventueel uitgewerkt worden naar mensen met een andere beperking. Het 

gaat specifiek over het thema “mobiliteit”.  

Er wordt rond 4 thema’s gewerkt: 

1. Wie of wat kan me helpen?  

Hulpvraag leren stellen; op welke manier doe ik dat; hoe gebruik ik Blue assist. 

2. Hoe gedraag ik mij?  

Rond sociale vaardigheid; grenzen trekken; tegen wie praat ik; mijn grenzen 

bepalen; nee durven zeggen. 

3. Veilig in verkeer.  

Algemene verkeersregels; in het verkeer als voetgangers; in het verkeer als fietsers 

4. Hoe verplaats ik mij?  

Hier ging het vooral over de lijnbus leren gebruiken. 

Iedere vorming duurt ongeveer 3 dagen. 

Vooraleer er met de 4 modules gestart wordt is er een info- of startmoment waarop de 

deelnemers moeten bepalen waarin ze goed of minder goed zijn om uit te maken welke 

module ze best volgen. 

Voor elke vorming zijn er telkens 2 mappen opgemaakt: een handleiding voor de 

begeleider (doelstellingen en uitleg over de manier van aanpak) en één voor de 

deelnemer (eenvoudige tekst, groot lettertype, veel picto’s, …). De vormgeving van de 

mappen was in handen van EP&O2. Naast theorie zijn er ook veel oefeningen in allerlei 

vormen voorzien. Er wordt ook bijgeleerd door regelmatig de theorie te toetsen aan de 

praktijk.  
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De modules zijn nu uitgetest en de deelnemers waren enthousiast. De projectgroep wil 

nu de vorming herhalen binnen de eigen organisaties. Maar ook andere organisaties 

kunnen het materiaal aanschaffen. 

De mensen die deze cursus volgden hebben alvast een stap gezet op de weg naar meer 

zelfstandigheid en mobiliteit. 

Vraag uit de AV: zou dit vormingspakket kunnen aangepast worden voor dove of 

slechthorende vluchtelingen? Antwoord: dit kunnen we inderdaad samen bekijken.  

4. Voorstelling en aanvaarding nieuw lid Dagelijks Bestuur 

Francine Augustus uit Kortrijk stelt zich voor aan de leden van de AV. Zij is kandidaat 

lid van het DB en wil zich bij de SAPH inzetten. 

Met een applaus wordt de voordracht van Francine aanvaard.  

5. Zorgstrategisch Plan Kortrijk 

Vorig jaar in september kwam Filip D’Haene onze medewerking vragen om 

cijfermateriaal te helpen verzamelen om een omgevingsanalyse i.v.m. zorg voor 

mensen die het om één of andere reden moeilijker hebben, te kunnen doen.  

Vandaag stelt hij een aantal vragen vooraleer tot de actie te kunnen overgaan. 

Immers, op lokaal vlak zijn er al heel wat initiatieven die op allerlei manieren proberen 

te zorgen voor mensen die er nood aan hebben (thuishulp, aangepaste woonvormen, 

aangepast vervoer, …). Maar er zijn er vast nog te weinig of ze kunnen beter. 

Maar niet alles kan tegelijk. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Dan kunnen er 

nieuwe projecten en acties gestart worden met geëngageerde deelnemers.  

Om tot een plan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan formuleerde 

Filip een aantal vragen. We formuleren de kern er van hieronder.  

1. Welke basiszorg is er meest nodig en dringend in elk van de 8 Kortrijkse 

deelgebieden? 

2.  Heeft de samenleving die steeds meer zorg draagt voor zijn omgeving zelf geen 

ondersteuning nodig? Welke?  

3.  Welke zijn de grootste noden en uitdagingen in de professionele thuiszorg? 

4.  Moeten woonzorgcentra zich vernieuwen? Hoe? 

5.  Wat is de nood aan nieuwe woon-zorg-vormen met ondersteuning en omkadering? 

6.  Wat zijn de grootste uitdagingen voor de Kortrijkse ziekenhuizen? 
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7.  Hoe kan een woonbeleid in functie van zorg ondersteund en onderbouwd worden? 

8.  Hoe kan vooral in de binnenstad het mobiliteitsbeleid (vervoer, parkeren, …) in 

functie van zorg ondersteund en onderbouwd worden? 

9.  Is er nood aan meer samenwerking en netwerking onder alle zorgpartners? Een 

zorgnetplatform creëren?  

Concreet spreken we af dat we met een aantal leden van de AV (of mensen uit hun 

achterban) een aparte werkgroep vormen om rond die vragen te werken en prioriteiten 

te formuleren. In de loop van september wil Filip onze conclusies binnen krijgen. 

Daarom een dringende oproep naar mensen die dit thema belangrijk genoeg vinden 

om vanuit de invalshoek van de SAPH te benaderen. Namen doorgeven aan Hanne 

Van Beneden, Chris Iemants en/of Marc Detremmerie. We overleggen onderling hoe 

we ons dan organiseren.  

Vraag uit de AV: er is behoefte aan leesbaar digitaal toegankelijke info op de website. 

(Gebruik van anysurfer om deze aan te maken?). Ook belangrijk om weten: een word-

bestand is leesbaar voor mensen met een visuele beperking. Met een powerpoint-

presentatie kunnen ze niet uit de voeten. 

6. Korte berichten 

• Toelagen verenigingen 

De toelageberekening heeft wat vertraging opgelopen. Maar we zitten op het goede 

spoor. 

• Project stationsomgeving 

Op vraag van een aantal mensen hebben we het in september uitgebreid over de 

werken aan de stationsomgeving in Kortrijk en de gevolgen hiervan voor de 

toegankelijkheid tijdens en na de werken.  

We zouden op 20 september om 19 u. starten met de algemene vergadering en 

nodigen alle leden van de AV uit om uitgebreid in hun rangen het thema rond 

“Toegankelijkheid en de Stationsomgeving” aan te kondigen. We zouden daarmee om 

20 u. starten. 

We hopen dat de leden voldoende geïnteresseerden op de been kunnen brengen. 

Om een idee te hebben van de te verwachten opkomst graag jouw komst melden. 

Goed nieuws 

Omdat er in de wintermaanden veel mensen met de fiets vielen door de gebogen 
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betonnen gootjes tussen de tunnel aan de Doorniksestraat en het stadhuis heeft de 

stad deze greppels heraangelegd. Deze hebben voor een hele verbetering gezorgd 

voor minder mobiele mensen, rolstoelgebruikers, (groot)ouders met buggy’s, … De 

overgangen (zeker aan de zebrapaden) tussen voetpad en straat zijn nu nagenoeg 

vlak. 

7. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

Welke vereniging wil gastheer/gastvrouw zijn voor de AV van 15 november? Graag 

melden aan Hanne Van Beneden of het Dagelijks Bestuur.  

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- De wijkcentra van het OCMW testen de toegankelijkheid van hun centra. 

Daarvoor gaan mensen met diverse beperkingen onaangekondigd een aantal 

basisopdrachten uitvoeren. Voor “De Zonnewijzer” (Langemeersstraat, Kortrijk) 

zoeken we nog naar een dove of slechthorende kandidaat om daar “mystery 

shopper” te zijn. Wil een kandidaat zich melden bij Hanne Van Beneden of één 

van de leden van het dagelijks bestuur? 

- Be-alert is een app ontwikkeld in opdracht van de overheid waarmee mensen 

via SMS kunnen verwittigd worden als zich een brand of grote ramp in de wijk of 

bredere omgeving voordoet. Iedere gemeente kan daarop aansluiten maar moet 

daartoe zelf het initiatief nemen. Is Kortrijk op dat systeem al aangesloten of 

heeft de stad daar plannen voor? Het is in ieder geval een goed systeem om 

mensen met een auditieve beperking te kunnen verwittigen! Wanneer men via 

de radio verwittigt om bijv. deuren en vensters gesloten te houden weten zij dit 

niet. 

Info omtrent de werking: http://be-alert.be/nl/wat-be-alert. 

- In oktober organiseert de “De Haerne Club” een nieuwe cursus gebarentaal. 

Wie interesse heeft neemt best contact op met de organisatie: 

dehaerneclubvzw@gmail.com.  

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Hanne en het DB. 

Volgende AV: woensdag 20 september 2017 in het OC De Lange Munte (om 19 uur!!!) 
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