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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 kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Vlaams-Brabantse Vrouwendag met als 
thema “relaties” in Scherpenheuvel. Wij verzorgden er onze stand en kregen extra plaats om de mensen 
uitleg te geven over “preventie van geweld in relaties” en “de rijkdom van diversiteit” 

 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan het symposium rond het thema 
“vrouwvriendelijk leiderschap” georganiseerd door de provincie Antwerpen 

 

 Van februari tot mei begeleidden wij een groep van zes studenten orthopedagogie van de 
Plantijnhogeschool. Wij dienden bij de school volgend project in: 
‘Het is moeilijk om op straat voorbijgangers aan te spreken. Dit is voor iedereen moeilijk, zeker als je een 
handicap hebt is het praktisch al niet gemakkelijk, maar vooral de verlegenheid, angst afgewezen te 
worden, ... speelt hier. Mensen die aangesproken worden door iemand met een handicap, hebben als 
eerste reactie iets afwerend. Dit omdat ze die niet gewend zijn, of om allerlei andere redenen. Kortom de 
drempel om een gesprek tussen mensen te hebben is heel hoog. Kan een groep studenten de oorzaken 
van de drempels onderzoeken en wegwerken?’ 
De studenten of ze ‘op straat’ mochten laten vallen. Dat hebben we toegestaan.  
Uit hun creatieve breinen groeide een educatieve workshop voor mensen zonder beperking. We gaven 
hem de sprekende naam ‘Bruggen bouwen’. Hij kan sensibiliseren. Mensen zonder beperking laten 
stilstaan bij de drempels en de vooroordelen die mensen met een beperking tegenkomen in het dagelijks 
leven. Waarom? Hoe meer mensen op de hoogte zijn van deze drempels, hoe meer mensen er iets aan 
gaan doen. Als vrouwenvereniging willen wij uiteraard die drempels aanpakken, die specifiek zijn voor 
vrouwen met een beperking. Daarom kozen de studenten ervoor om de workshop op te bouwen rond 
‘gezin’ en ‘geweld’. De studenten maakten voor ons een workshopkit, zodat wij het materiaal hebben om 
vanaf nu zelf de workshop aan te bieden. De workshop is bedoeld voor verenigingen of klassen. 
 

 In het kader van 10 jaar slachtoffer-daderbemiddeling in de provincie Antwerpen, keken wij mee naar het 
toneelstuk getiteld “Van de mens niets dan slechts?” en vroegen in de nabespreking aandacht voor de 
specifieke situatie van vrouwen met een handicap 

 

 Organisatie van de gespreksnamiddag “Omgaan met familie en schoonfamilie” in Tienen 
 

 Deelname aan de driedaagse lentemarkt in Hof ter Schelde in Antwerpen met onze stand 
 



 Pascal Smet, Vlaams minister van Gelijke kansen, wil maatregelen nemen om de loopbaankloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten. Wij verkenden de specifieke situatie van vrouwen met een handicap, i.s.m. 
het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 

 

 Deelname aan de Open GRIPdag in Mechelen met als thema “Mensenrechten en cultuur” 
 

 Deelname aan de tweedaagse standenmarkt van de Lichtfeesten in Reet  
 

 Via de adviesraad voor personen met een handicap van de stad Antwerpen, vernamen we dat Philippe 
Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, adviezen vroeg 
over de wetgeving inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Wij stuurden hem ons 
advies. 

 

 Organisatie van de gespreksnamiddag “Vrouwen met een handicap in andere culturen” in Leuven 
 

 Organisatie van de dagworkshop “Mijn uitstraling, mijn kracht: ik ben goed genoeg” in Antwerpen 
 

 Deelname aan de ikVRIJWILLIG-beurs in Antwerpen. Tijdens deze beurs kunnen organisaties en 
kandidaat-vrijwilligers elkaar ontmoeten. Wij verzorgden er  

i. onze stand 
ii. een getuigenis in het babbelsalon (vrijwilligers praten over hun ervaring) 

 

 Deelname aan de viering van 30 jaar Trefpunt Zelfhulp in Leuven 
 

 Deelname aan de Vrouwendag met als thema “Hoogtij(d) voor een andere wereld” in Oostende.  
Wij verzorgden er  

i. onze stand 
ii. een getuigenis in de “sterke vrouwen wandeling” 

 

 Organisatie van een cursus weerbaarheid en zelfverdediging i.s.m. Garance voor vrouwen met een 
fysische of zintuiglijke handicap in Nieuwpoort 

 

 In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, organisatie van een briefschrijfactie naar 
de ministers en staatssecretarissen van de federale regering die bevoegd zijn voor handicap, gelijke 
kansen, sociale zaken, justitie en/of werk, waarin we aandrongen op meer aandacht voor (preventie van) 
huiselijk geweld. Bij onze brief voegden wij een gratis exemplaar van ons boek ‘Geweld tegen vrouwen 
met een handicap’. 

 

 Deelname aan de uitreiking van de “Sjoe van Antwerpen” 
 

 Deelname aan de driedaagse kerstmarkt in Hof ter Schelde in Antwerpen met onze stand 

3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

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

Provincie Antwerpen 
Provincie Vlaams-Brabant 
Stad Antwerpen  
Gemeente Reet 
Plantijn Hogeschool 
VrouwenOverlegKomitee 
Woon- en zorgcentrum Hof ter Schelde 
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 
Trefpunt Zelfhulp 

 



Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, adviseerden wij 
Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap over 
tegemoetkomingen 
de ministers en staatssecretarissen van de federale regering die bevoegd zijn voor handicap, gelijke 
kansen, sociale zaken, justitie en/of werk over (preventie van) huiselijk geweld tegen vrouwen met een 
handicap 

 
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 

 

 www.hulporganisaties.be, 7 september 2012 
Persephone brengt educatief spel rond vrouwen met een handicap 
 

 De Bond, 10 augustus 2012 
Nadia Hadad (g)een gewoon meisje uit Limburg 
 

 Krant van West-Vlaanderen, 16 november 2012 
“Preventie en zelfvertrouwen” 

5. Financies 

 
Gecontroleerd door Marc Dumortier op 13/9/13 in opdracht en voor rekening van Donorinfo vzw 
 



 
Resultatenrekening 2012     

uitgaven 2012         

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten aankoop waterkoker goederen en diensten   18,00   

activiteiten briefschrijfactie  goederen en diensten 43,61   briefschrijfactie ministers 

activiteiten geschenkbon goederen en diensten 15,00   gastvrouw 17/3/12 

activiteiten huur zaal 2011 goederen en diensten 96,00   Solvijns 

activiteiten huur zaal 2012 
schulden aan 
leveranciers   30,00 wb+zv 12/11 

activiteiten huur zaal 2012+ eten+ 
drank goederen en diensten 172,15   

ws bruggen bouwen 28/4-8/5, hand. in 
andere cult. 29/9, uitstral. kracht 13/10 

activiteiten inkom goederen en diensten 4,00   inkom Museum m  

activiteiten overnachting  schulden aan leden   97,00 overnachtingen Nieuwpoort 11/11 

activiteiten subsidies terugbetaald goederen en diensten 15,90   ws bruggen bouwen 28/4-8/5 

activiteiten uitnod., evaluatief. 2011 goederen en diensten 10,30   
kopies flyers 22-23/10/11,kopies uitnod. 
Museum m 19/11/11 

activiteiten uitnod., evaluatief. 2012 goederen en diensten 81,70   
ws bruggen bouwen 28/4-8/5, hand. in 
andere cult. 29/9, uitstral. kracht 13/10 

activiteiten vergoeding lesgeefster goederen en diensten 782,60   
hand. in andere cult. 29/9, uitstraling 
kracht 13/10, wb+zv 12/11 

administratie 2011 
diensten en diverse 
goederen 42,55   verzenden verslagen sep-dec 

administratie 2012 
diensten en diverse 
goederen 147,56   

kantoorbenodigdh., kopiëren en 
verzenden verslagen + info 

administratie 2012 schulden aan leden   34,28   

bankkosten andere 51,97     
boek geweld overname stock 
Garant goederen en diensten 90,00   181 boeken 

boeken voor bibliotheek goederen en diensten       

Daisy-CD 'Mooi ontsnapt' goederen en diensten 186,64   inlezen + verzenden 

Daisy-CD 'Mooi ontsnapt' schulden aan leden   15,70 stickers 

gadgets 2011 goederen en diensten 12,52   materiaal voor kerstmarkt 

gadgets 2012 goederen en diensten 36,45   
materiaal voor kerstmarkt, pasen, 
lichtfeesten 

gadgets 2012 schulden aan leden   29,34 prijsjes voor Lichtfeesten 

inschrijving studiedagen goederen en diensten 40,00   30 jaar Trefpunt Zelfhulp 

kosten dubbel terugbetaald goederen en diensten 30,20     

lidgeld andere 55,00   VPP, PHOS 

promotie 2012 goederen en diensten 279,75   
materiaal ws bruggen bouwen, standpl. 
Vrouwendag 11/11, 200 folders 

promotie 2012 schulden aan leden   93,20 
spel 'arm en rijk', overnachtingen 
Nieuwpoort 10/11 

publicatie in bijlagen staatsblad andere 118,70   
publicatie bestuurswijziging 2011in 
bijlagen staatsblad 

telefoonabonnement GSM 
diensten en diverse 
goederen 246,79     

vervoer door leden 2011 goederen en diensten 263,93    

vervoer door leden 2012 goederen en diensten 91,98   4/3, 28/4, 12/5 

vervoer door leden 2012 schulden aan leden   203,46  

vervoer door niet-leden 2012 goederen en diensten       

verzekering 2012 goederen en diensten 95,60   wettelijk verplichte, rechtsbijstand 

website 
diensten en diverse 
goederen 106,05   

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

zieken andere       

          

totaal   3.116,95 520,98   



 

inkomsten 2012         

categorie officiële benaming 
ont-
vangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten inschrijvingen andere 172,00   
hand. in andere cult. 29/9, uitstraling 
kracht 13/10, wb+zv 12/11 

activiteiten subsidies 2011 subsidies 21,56   saldo 22-23/10/11 

activiteiten subsidies 2012 subsidies 588,00   
ws bruggen bouwen 28/4-8/5, wb+zv 
12/11 

activiteiten subsidies 2012 schuldvorderingen   263,00 ws uitstraling kracht 13/10 

activiteiten kostendeling  andere 101,75   ontvangen van KVG voor 22-23/10/11 

begeleiding studenten andere 26,00     

boek blij 2012 andere 191,00     

boek geweld 2012 auteursrechten andere 0,92     

boek geweld 2012 overige andere 91,00     

boek blij + boek geweld 2012 andere 90,00     

boeken uitlenen andere       

brochure geweld engels, frans andere 12,00     

gadgets andere 184,00     

kopiekosten andere 22,50   vrouwendag Vlaams-Brabant 4/3 

kosten dubbel terugbetaald andere 30,20     

lidgeld 2011 andere 15,00     

lidgeld 2012 lidgeld 403,00     

lidgeld 2013 lidgeld 30,00     

rente 2011 andere 106,28     

rente 2012 schuldvorderingen   87,59   

sponsoring sponsoring 1.500,00     

sprekersvergoeding andere       

tombola andere       

vervoersonkosten andere 77,10   
vrouwendag Vlaams-Brabant 4/3, ws 
bruggen bouwen 28/4 

werkingssubsidies subsidies 750,00   stad Antwerpen 

          

totaal   4.412,31 350,59   

     

inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen 1.124,97   

inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen 1.295,36   

 
Saldo op 31/12/12  

zichtrek 611,71 

spaarrek 10.959,54 

kas 0,00 

totaal 11.571,25 

 

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 9/2/13 


