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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2017-03-15 
 

 

Plaats Absoluut vzw, Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Koen Amerlynck (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), Francine 
Augustus (Individueel lid), Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger 
Beunens (Stoma-Ilco), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Karine Braems 
(Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Nele Bultynck 
(Absoluut vzw), Pierette Chambart (Stoma-Ilco), Patrick Christiaens 
(Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Marniek De Bruyne (LAK), Yvan 
Decaluwé (Samana), Bea Demarcke (Wijkteam OCMW), Marc 
Deneweth (RA-liga), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio 
Bloema vzw), Piet Devos (SAPH - DB), Stephanie Deweer (Wijkteam 
OCMW), Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), 
Donaat Dumon (Zonnewijzers), Freddy Haghebaert (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 
Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen 
Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Jacques Laverge (SOAR), 
Ann Meeuw (Den Achtkanter), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga 
vzw), Stephane Pinardon (De Haerne Club vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Christophe Poot (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), J.M. Provoost (RA-liga), Hanne Van Beneden 
(Team Welzijn – Kortrijk), Evelien Vandenbroucke (WZC De 
Korenbloem), Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van Dierdonck (Groep 
Ubuntu), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Peter Vanhoutte 
(Absoluut vzw), Claire Verledens (VSOG Groeninge), Geo Verstichel 
(LAK), Tommy Viaene (SAPH - public relations / De Stroom vzw), 
Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Liesbet Logghe (Tolk)  

Verontschuldigd An Blauwblomme (V.F.G.), Lies Boudewijn (MFC De Kindervriend), 
Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De Coene), Luc Colman (Den 
Achtkanter), Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Veerle Decoo 
(Mentor vzw), Christophe Demeestere (Similes Zuid-West-
Vlaanderen), Olivier Demets (MFC De Kindervriend), Alain De Meyer 
(Vebes - begeleider), Flore Deprez (KVG), Christa De Schepper 
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(Vebes), Lieve Devlies (Absoluut vzw), Filip D’Haene (OCMW), Marie 
Glorieux (Athena - campus Ter Bruyninge), Steffie Houthoofd (ex-
Team Welzijn – Kortrijk), Anne Marie Lamote (RA-liga), Deborah 
Masson (Brailleliga vzw), Sara Mermans (MFC De Kindervriend), 
Freddy Nolf (LVSW), Guido Oestlandt (ABS Kortrijk), Chiron Potié 
(De Stroom vzw), Filip Rabaut (NEMA vzw), Sophie Tessier 
(Revalidatiecentrum Overleie), Marc Van Iseghem (De Haerneclub 
vzw Zuid-West-Vlaanderen), Patrick Verfaillie (Kouter Kortrijk), Fanny 
Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Yvan Winne 
(Revalidatiecentrum Accent), Liselore Winters (De Speelvogel)   

Afwezig Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Lorenzo Billiet 
(Blindenzorg Licht en Liefde), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), 
Sabrina Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Anne-Marie 
Cambien (Auxilia), Luc Decantere (Individueel lid), Wim De Praeter 
(De Bolster), Christine Derycke (Buso De Kouter), Ghislain 
Dufraimont (KVLGK), Marleen Notebaert (Ado-Icarus), Bert Tanghe 
(De Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Mieke Vyncke 
(De Branding)   

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 25 januari 2017 

2. Voorstelling en aanvaarding nieuw lid Dagelijks Bestuur 

3. Voorstelling “Absoluut vzw” 

4. Wonen in Kortrijk… even wegdromen 

5. Korte berichten 

6. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 25 januari 2017 

De voorzitter bedankt Nele Bultynck van “Absoluut vzw” voor de gastvrijheid.  

Hij verwelkomt nog een keer Hanne Van Beneden die sinds 1 februari Steffie 

Houthoofd opvolgde bij de stad, dienst Welzijn. Hanne bedankte met nog eens te 

zeggen dat ze de pijler ‘toegankelijkheid’ wil zien vanuit een positieve instelling en 

deze in de stad mee structureel aanwezig wil brengen. 

Tolk vandaag is Liesbet Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 



 

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

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.  

2. Voorstelling en aanvaarding nieuw lid Dagelijks Bestuur  

Christophe Poot uit Heule-Kortrijk stelt zich voor aan de leden van de AV. Hij is 

kandidaat lid van het DB. Christophe is afkomstig uit Menen maar woont/verblijft sinds 

september vorig jaar in Heule. In Menen was hij sterk sociaal geëngageerd en wil zich 

nu bij de SAPH inzetten. 

Met een applaus wordt de voordracht van Christophe aanvaard. 

3. Voorstelling “Absoluut vzw”  

Nele Bultynck stelt Absoluut vzw voor.  

De vereniging is het resultaat van een fusie van Vlabu en Zorg-Inzicht in 2010. Vlabu 

werd opgericht vanuit KVG; Zorg-Inzicht vanuit Blindenzorg Licht en Liefde. Beide 

organisaties zijn ontstaan op vraag van mensen met een handicap. Zij hadden nood 

aan objectieve en concrete informatie ‘op maat’ over het Persoonlijke 

Assistentiebudget. Zij wilden ergens terecht kunnen met hun vragen en twijfels omtrent 

het PAB. Vanuit de overtuiging dat het PAB er niet enkel is voor de best 

geïnformeerde, de slimste, de meest mondige mensen werd beslist een eigen 

budgethoudersvereniging op te richten. Deze ontstaansreden kan je nog steeds 

terugvinden in hun huidige visie en missie.  

Absoluut vzw heeft momenteel 11 coaches die actief zijn over alle provincies. Ze 

streven ernaar om 2 coaches per provincie te hebben in het kader van een goede back 

up. Op die manier is het ook aangenaam werken. 

Absoluut vzw is nog steeds familie van de grote KVG-groep: er is regelmatig overleg 

omtrent beleidsmaterie en er wordt gebruik gemaakt van de gebouwen van KVG. Door 

die link komt Absoluut vzw ook heel gemakkelijk aan informatie over 

beschermingsmaatregelen, erfrecht, tegemoetkomingen, snippervoorzieningen enz. 

KVG maakt echter op geen enkele manier deel uit van Absoluut vzw: elk heeft 

zijn eigen Raad van Bestuur, eigen subsidies, boekhouding en ledenbestand. Je moet 

geen lid zijn van KVG om lid te worden van Absoluut vzw. 

Sinds 2016 is Absoluut vzw een vergunde bijstandsorganisatie in plaats van een 

budgethoudersvereniging. Absoluut vzw zet 100 % in op dienstverlening voor mensen 

met een Persoonsvolgend Budget (PVB) en Persoonlijk Assistentie Budget (PAB-

minderjarigen). Hun verleden als budgethoudersvereniging zorgt ervoor dat ze heel 
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veel expertise hebben op vlak van vraagsturing, out of the box denken, budgetbeheer, 

werken met het ganse netwerk van de persoon met een handicap en oplossingen 

zoeken binnen en buiten de VAPH-sector. 

De hoofdzetel is in Antwerpen. Er zijn ook provinciale kantoren, zoals bijv. in Kortrijk, 

waar er zitdagen, workshops, vormingen,… doorgaan. 

Je kan bij Absoluut vzw terecht voor laagdrempelige en/of intensieve bijstand.  

Voor de laagdrempelige bijstand moet je lid zijn (50 €/jaar). Je kan dan info krijgen 

vanop afstand via hun infolijn en website (algemene vragen over besteding, info 

PVF,…), vormingen, workshops,… 

Indien men gans het budget in de voorziening waar je bijv. verblijft nodig heeft, kan je 

gratis lid worden. 

Intensieve bijstand is betalend vanuit jouw budget. Hier krijg je persoonlijke 

ondersteuning via een huis- of kantoorbezoek voor: 

- het vertalen van het ondersteuningsplan in feitelijke ondersteuning (budgetplan 

opmaken) 

- het zoeken, selecteren en onderhandelen met mogelijke aanbieders van zorg 

- ondersteuning bij het afsluiten van contracten 

- het opmaken van de kostenstaat (beheer en verantwoording van het budget)  

- uitleg omtrent de veranderingen 

- … 

Uit de opmerkingen en vragen uit de vergadering 

Doelgroep wordt nu veel ruimer en dat geeft een grotere werklast: de mensen die 

gebruik maken van instellingen krijgen nu hun budget dat ze zelf moeten beheren 

terwijl de instellingen vroeger zelf het geld rechtstreeks kregen. Veel mensen hebben 

hierbij ondersteuning nodig. 

Er is nog veel onduidelijkheid rond PVF en in de instellingen is er ook onrust. 

Mensen die een budget hebben krijgen 50 euro per jaar van het VAPH om hun 

lidmaatschap te kunnen betalen. Wie geen budget heeft kan gratis lid worden van 

Absoluut vzw. 

Financiering van de vergunde bijstandsorganisaties gebeurt door het lidgeld, de 

vergoeding voor de geleverde prestaties aan de leden en een stukje subsidie van de 

overheid. 

4. Wonen in Kortrijk… even wegdromen 
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De SAPH gaat met schepen Maddens en zijn administratie praten over wonen in 

Kortrijk. In de stad wordt er heel veel gebouwd. De mensen worden ouder. Er zijn 

steeds meer personen met beperkingen die thuis willen blijven wonen. Enz. 

Dat vraagt om aandacht voor wonen! Vanuit de SAPH zouden we de lat hoger willen 

leggen bij het (ver)bouwen in Kortrijk. Daarom zou de adviesraad graag ambitieuzere 

bouwvoorwaarden willen opgelegd zien dan de bouwnormen die de hogere overheid al 

oplegt.  

Via een stellingenspel werd gepeild naar wat de leden van de algemene vergadering 

belangrijk vinden als ze denken aan wonen in Kortrijk, de omgeving waarin ze wonen, 

de manier van wonen (zo lang mogelijk thuis, in een internaat, wonen met assistentie, 

in een woonzorgcentrum,…), toegankelijkheid van de woning, met wie samen wonen, 

levenslang wonen, …   

5. Korte berichten 

• Stand van zaken vragen aan PARKO 

Luc Colman en de SAPH stelden een aantal vragen aan PARKO. Deze kwamen van 

de aanwezigen op de algemene vergadering van november. 

Over de tendens om parkeerplaatsen bovengronds af te bouwen zegt Parko dat ze 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap bovengronds zal blijven aanbieden 

met aandacht voor evenwicht want er zijn ook nog andere doelgroepen (bijv. 

bewoners). Dit is voor hen een aandachtspunt, maar voor de SAPH niet sterk genoeg. 

Over een aantal specifieke situaties van verkeer met de auto in de 

winkelwandelstraten buiten de toegestane uren zijn er geen algemene regels te 

vinden. Huisartsen kunnen boete na dringend huisbezoek kwijtgescholden krijgen. Ook 

in bepaalde andere uitzonderlijke situaties kan men een kwijtschelding aanvragen.  

Op de vraag naar uitstap- en instapplaats voor liftbussen met personen met beperkte 

mobiliteit stelt Parko de parking aan de Broeltorens voor. De adviesraad mag andere 

suggesties doen die zij dan zullen onderzoeken.  

De antwoorden die gegeven werden stemde de vergadering niet gelukkig. Daarom wil 

het dagelijks bestuur deze punten verder mee nemen naar een te plannen overleg met 

de bevoegde schepen, Axel Weydts. 

• Vertegenwoordiger voor de GeCoRo 

We dragen Peter Despriet voor om gedurende de rest van de legislatuur de SAPH te 
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vertegenwoordigen op de GeCoRo. Hij is landmeter-expert en doet in vastgoed. Hij is 

tevens lid van de raad van bestuur van LAK en woont in Bellegem.  

• Jaarverslag 2016  

Het volledige jaarverslag 2016 wordt aan de leden van de AV bezorgd. Het komt ook 

op de website. 

• Goed nieuws 

- Tommy maakte een aantal foto’s van de omgeving van het Park Blauwe Poort en de 

toegangsweg vanaf de Burgemeester Gillonlaan waaruit blijkt dat de stad overal de 

overgangen van de straat of de voetpaden naar die wandelweg heeft aangepast tot 

een vlotte toegang. 

- Saskia Bonte, één van de stadsarchitecten nam de toegankelijkheid structureel bij 

de plannen voor het nieuwbouwproject "polyvalente lokalen Jeugdverblijfcentrum De 

Warande Kortrijk” mee. Het dagelijks bestuur is uitgenodigd om de eerste stappen 

reeds te gaan bekijken. 

6. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

Welke verenigingen willen één van de volgende keren gastheer/gastvrouw zijn 

voor de AV. Graag melden aan Hanne Van Beneden of het Dagelijks Bestuur.  

Ook voor 21 juni hebben we nog geen locatie. 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Samana organiseert nu ook een vakantie voor mensen tussen 20 en 35 jaar: een 

citytrip naar Amsterdam. Infofolder hierover werd uitgedeeld.   

 

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

Volgende AV: woensdag 21 juni 2017 bij … 
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