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1. Situering 

 
Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor 
belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden 
nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op 
seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige 
vereniging voor vrouwen met een handicap in België. 

2. Activiteiten 

 

 Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden 
en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….  

 

 In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee 
volgende jaren 

 

 In het eerste semester, uitvoering van een sterkte/zwakteanalyse  
 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de standenmarkt van de Provincie  
i. Vlaams-Brabant in Asse 
ii. Antwerpen in Mechelen 

 

 Organisatie van de cursus ‘Kleur- en stijladvies’ in Kessel-Lo 
 

 Deelname aan de infosessie van minister Vanackere over het ‘Uitbreidingsbeleid 2008’ in Gent 
 

 Deelname aan het huisarts-event in Jette met onze stand 
 

 Deelname aan het Genderforum in Gent 
 

 Organisatie van een wandeling in Boom 
 

 Organisatie van een cursus zelfverdediging in Kessel-Lo  
i. voor vrouwen met een fysische handicap 
ii. voor vrouwen met een zintuiglijke handicap 

 

 Deelname aan het Congres van de wachtenden in Gentbrugge 
 

 Uitgave van het boek ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap’ 
i. boek samenstellen  
ii. persconferentie organiseren met demonstratie zelfverdedigingstechnieken 
 

 Deelname aan de Vrouwendag in Mechelen met onze stand 
 

 Toelichting bij de studenten communicatiewetenschappen van de Erasmushogeschool in Brussel 
 

 Deelname aan de denkdag van het VPP rond patiëntenrechten in Heverlee 
 

 Deelname aan de lezing van UCSIA over huiselijk geweld  in Antwerpen 



 

3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

  
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met 

Provincie Antwerpen 
Provincie Vlaams-Brabant  
Stad Antwerpen  
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
Vrije Universiteit Brussel 
Budgethoudersvereniging BOL-Budiv 
Erasmushogeschool 
Universitair Centrum Sint-Ignatius 
 

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil 
stimuleren  
 
Persephone vzw zetelt in de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen 
 
Persephone vzw zetelt in de GRIP-stuurgroep die de ‘IedereeNModel’-campagne uitwerkte 
 
Persephone vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform  

4. Publicaties 

 

 Goed Gevoel, januari 2008 
Kunst als therapie 
 

 Geweld tegen vrouwen met een handicap (boek, 64 blz) 
studie, geschreven door ervaringsdeskundigen 
 

 Boekbesprekingen 
Wij Vrouwen 
Trefpunt Zelfhulp 
 

 Flair, 9 december 2008 
Feest om een heel vreemde reden… 



 

5.  Financies 

 

Resultatenrekening 2008     

uitgaven 2008         

       

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten huur zaal 2007 goederen en diensten 226,00   Solvijns, t Mankement, KVG 

activiteiten huur zaal 2008 goederen en diensten 114,75   
vechtsportzaal (kleur- stijladvies, 
weerbaarheid betaald in 2007) 

activiteiten huur zaal 2008 
schulden aan 
leveranciers   160,00 Solvijns 

activiteiten uitnodigingen goederen en diensten 146,19   
kleur- stijladvies, weerbaarheid, 
zelfverdediging, wandeling 28/4/08 

administratie 
diensten en diverse 
goederen 280,96   

kantoorbenodigdh., verzenden verslagen + 
info, volmacht aanget. zendingen 

bankkosten andere 56,74     

boek geweld goederen en diensten 4.225,34   drukken, persconf, verzenden, vertalen deel1 

boek geweld 
schulden aan 
leveranciers   240,00 inlezen op CD 

boeken voor bestuur 
diensten en diverse 
goederen 22,86    ‘Fondsenwerving is (geen) kinderspel’ 

boeken voor bibliotheek goederen en diensten 73,63     

gadgets goederen en diensten 21,39   
paaseitjes, geurkaarsjes, rol plastiek + 
plastiek zakjes 

inschrijving cursussen  
diensten en diverse 
goederen 75,00   

HRM, comm. en fondsenwerving Ria + comm. 
en fondsenwerving Ann 

inschrijving studiedagen goederen en diensten 23,75   
terugbet. inschr. Karla (Trefpunt Zelfhlp 
23/11/07, Genderforum 14-16/4/08) 

lidgeld andere 65,00   lidgeld Anja 2008 teveel betaald, VPP, PHOS 

promotie 2008 goederen en diensten 466,78   
Vrouwendag, plooitafel, huisartsenevent, 
'Versluiering van geweld', 500 folders 

sprekersvergoeding  bezoldigingen 846,00   
kleur- stijladvies, zelfverdediging 18/5, demo 
zelfverd persconf 

telefoons aankoop GSM 
diensten en diverse 
goederen 66,00     

telefoons abonn GSM 
diensten en diverse 
goederen 339,53     

telefoons jul-dec 2007 bezoldigingen 30,00   
30 interzonale telefoons van Ria VM ivm 
Vlaams-Brabant (2e sem 2007) 

vervoer door leden 2007 goederen en diensten 242,52   Ann, Ria, Karla, Paula 

vervoer door leden 2008 schulden aan leden   258,98 Ann, Ria, Paula 

vervoer door niet-leden 2007 goederen en diensten 19,00   vervoersonkosten occasionele vrijwilliger 

vervoer door niet-leden 2008 
schulden aan 
leveranciers   2,50 vervoersonkosten occasionele vrijwilliger 

verzekering 2008 goederen en diensten 81,94     

website 
diensten en diverse 
goederen 133,20   

www.persephonevzw.org, 
www.persephonevzw.be, logo op 
www.hulporg.be 

zieken andere       

          

totaal   7.556,58 661,48   

     



 

     

inkomsten 2008         

       

categorie officiële benaming ontvangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten andere 192,00   kleur- stijladvies, zelfverdediging 

boek blij 2007 andere 20,00     

boek blij 2008 andere 613,00     

boek geweld andere 252,00     

boek blij nog te ontvangen schuldvorderingen   10,00 1 Ria 

boek geweld nog te ontvangen schuldvorderingen   88,00 10 Ria, 1 Ann 

correctie kantoorben. 2007 andere 1,55     

correctie kantoorben. 2008 schuldvorderingen   5,00 aan Ria te veel terugbetaald 

gadgets andere 83,00     

gift 
schenkingen en 
legaten 0,02     

informatie andere 8,00   brochure geweld 

lidgeld lidgeld 331,00     

lidgeld 2009 lidgeld 30,00   Rita, Kristina 

rente spaarrekening schuldvorderingen   147,98   

sponsoring andere 10.000,00     

          

totaal   11.530,57 250,98   

     

inkomsten - uitgaven met schulden en 
schuldvorderingen 3.563,49   

inkomsten - uitgaven zonder schulden en 
schuldvorderingen 3.973,99   

 


