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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 

 

 Evaluatie van de studenten communicatiewetenschappen van de Erasmushogeschool in Brussel 
 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de standenmarkt van de Provincie 
Antwerpen in Turnhout 

 

 Organisatie van de eerste gelijke-kansenwandeldag voor breed publiek i.s.m. De Rijweg en Oxfam 
i. een voor iedereen toegankelijk traject zoeken 
ii. een kwis samenstellen 
iii. volksspelen opstellen 
iv. een tombola organiseren  
v. zorgen voor soep, broodjes, taart en drank  
vi. zorgen voor achtergrondmuziek 

 

 Deelname aan de Revabeurs in Gent i.s.m. KVG 
 

 Organisatie van de workshop ‘Kleur- en stijladvies’ in Kessel-Lo i.s.m. KVG 
 

 Deelname aan de betoging tegen wachtlijsten in Brussel 
 

 Organisatie van de workshop ‘Meer mezelf zijn met mijn handicap’ in Kessel-Lo 
 

 Deelname aan de standenmarkt van de Lichtfeesten in Reet  
 

 Deelname aan de HI-studievoormiddag ‘Vrouwen met een handicap wereldwijd’ in Brussel 
i. ons standpunt in het panel 
ii. demonstratie zelfverdedigingstechnieken 

 

 In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, deelname aan de standenmarkt van de 
Provincie Antwerpen in Mechelen 

 

 Deelname aan het internationaal DCDD-colloquium ‘Millenniumdoelstellingen voor meisjes en vrouwen 
met een handicap’ in Amsterdam 

 



3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

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

Provincie Antwerpen 
Stad Antwerpen  
Erasmushogeschool 
Oxfam Wereldwinkels 
Wandelvereniging De Rijweg 
Katholieke Vereniging Gehandicapten 
Handicap International 
Gemeente Reet 
Dutch Coalition on Disability and Development 
 

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 GRIP 
 
Persephone vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform  

4. Publicaties 

 

 Boekbesprekingen in Vlaamse tijdschriften 
Tijdschrift voor Welzijnswerk 
Handiscoop 
Maczima 

 Boekbesprekingen in andere tijdschriften 
Faire Face (Frankrijk) 
www.wave-network.org (Europa) 
www.epacvaw.org (Europa) 
Newsletter: Human Rights in Belgium (Europa) 
WWDA News (Australië) 



 

5.  Financies 

 
Resultatenrekening 2009     

uitgaven 2009         

       

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten eten en drank e.a. goederen en diensten 539,67   wandeling, meer mezelf zijn met… 

activiteiten huur zaal 2008 goederen en diensten 160,00   Solvijns 

activiteiten huur zaal 2009 goederen en diensten 160,00   Vibeg 07/03 en 09/05, wandeling 19/04 

activiteiten huur zaal 2009 
schulden aan 
leveranciers   96,00 Solvijns 

activiteiten hygiëne goederen en diensten 9,83   wc-papier, vodden, zeep 

activiteiten lonen en honoraria bezoldigingen 453,85   
pwa-cheques + inschrijvingsrecht, meer mezelf 
zijn met… 

activiteiten muziek goederen en diensten 287,02   witte wolven, sabam 

activiteiten sprekersvergoeding  goederen en diensten 132,66   
kleur- stijladvies, vervoersonkosten meer mezelf 
zijn met… 

activiteiten subsidieaanvragen goederen en diensten 1,46   wereldwinkel 

activiteiten tent huur + transport goederen en diensten 183,60   lichtfeesten Reet 

activiteiten uitnodigingen goederen en diensten 127,70   
kleur- stijladvies, wandeling, meer mezelf zijn 
met… 

activiteiten waarborg goederen en diensten 745,00   lichtfeesten Reet 

activiteiten wanbetalingen goederen en diensten 381,09   lichtfeesten Reet 

activiteiten wandelbenodigdh. goederen en diensten 127,38   
pijlen, inschrijvingsbonnen, huur tafels en 
stoelen, kwisvragen 

administratie 
diensten en diverse 
goederen 243,04   kantoorbenodigdh., verzenden verslagen + info 

administratie schulden aan leden   48,60 verzenden verslagen aug-dec 

bankkosten andere 66,65     

boek geweld goederen en diensten 4.835,27   
inlezen op CD, vertalen deel2, verzenden naar 
ministers, Engelse brochures 

boeken voor bibliotheek goederen en diensten 100,70     

fout van de bank andere 130,00     

gadgets goederen en diensten 161,61   
inpakpapier, tombolaprijzen, knutselgerief voor 
poppen 

inschrijving studiedagen goederen en diensten 50,00     

lidgeld andere 50,00   VPP 

promotie 2009 goederen en diensten 1.343,88   

boodschappentassen, verlengdraad, 
geldkoffertje, karretje, folders, flyers, nieuw e-
mailadres 

telefoons abonn GSM 
diensten en diverse 
goederen 312,30     

terugbetaling inschrijv. worksh. goederen en diensten 30,00   terugbetaling inschrijv.  

vervoer door leden 2008 goederen en diensten 263,38    

vervoer door leden 2009 schulden aan leden   261,40  

vervoer door niet-leden 2008 goederen en diensten 2,50   vervoersonkosten occasionele vrijwilliger 

verzekering 2009 goederen en diensten 127,07   wettelijk verplichte, wandeling 

website 
diensten en diverse 
goederen 133,20   

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

zieken andere       

          

totaal   11.158,86 406,00   



 

inkomsten 2009         
       

categorie officiële benaming 
ont-
vangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten andere 484,74   
kleur- stijladvies, wandeling, meer mezelf zijn 
met… 

activiteiten annulatie huur zaal andere 55,00   annulatie vervolg meer mezelf zijn met… 

activiteiten waarborg andere 745,00     

boek blij 2008 andere 10,00     

boek blij 2009 andere 204,00     

boek geweld 2008 andere 88,00     

boek geweld 2009 andere 250,94     

boek geweld 2009 schuldvorderingen   19,00 Plantijnhogeschool, KU Leuven 

brochure geweld andere 24,00   2 Franse, 2 Engelse 

correctie fout van de bank andere 130,00     
correctie kantoorben. 2008 andere 5,00    

gadgets andere 33,30     

lezing Ria Van Meenen andere 48,40     

lidgeld lidgeld 287,00     

lidgeld 2010 lidgeld 25,00     

lidgeld nog te ontvangen schuldvorderingen   45,00  

rente 2008 andere 148,65     

rente 2009 schuldvorderingen   115,06   

sponsoring sponsoring 5.026,00     

subsidies subsidies 100,60   wereldwinkel 19/04 

tombola andere 92,00     

vervoersonkosten andere 26,40    

          

totaal   7.784,03 179,06   

     
inkomsten - uitgaven met schulden en 
schuldvorderingen -3.601,77   
inkomsten - uitgaven zonder schulden en 
schuldvorderingen -3.374,83   

 


