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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. 
 
Voor de sensibilisatie van groepen zonder handicap hebben we sinds 2012 onze educatieve workshop 
‘Bruggen bouwen’.  

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 

 

 Wij boden onze interactieve workshop “Bruggen bouwen” aan bij de studenten orthopedagogie van de 
Sociale Hogeschool in Geel 

 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Vlaams-Brabantse Vrouwendag in 
Leuven met als thema “De vrouw anno 2013 ...De moderne vrouw is een wereldvrouw.  Veelkleurig, 
veelzijdig en ondernemend” in Leuven. Wij verzorgden er onze stand en kregen extra plaats om de 
mensen uitleg te geven over onze educatieve workshop “Bruggen bouwen” 

 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, gingen we kijken naar de theatervoorstelling over 
verkrachting “Gestolen Vrouw”, georganiseerd door de provincie Antwerpen 

 

 Organisatie van een dag kleur- en stijladvies in Zellik i.s.m. KVG 
 

 Pascal Smet, Vlaams minister van Gelijke kansen, wil maatregelen nemen om de loopbaankloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten. Wij verkenden in 2012 de specifieke situatie van vrouwen met een 
handicap, i.s.m. het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid. In 2013 richtten wij twee 
gespreksnamiddagen in, één in Brugge en één in Antwerpen, ter voorbereiding van de rondetafels die 
Pascal Smet gepland had. 

 

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

 Deelname aan de driedaagse Revabeurs in Gent met onze stand, georganiseerd door Reva vzw 
 

 Deelname aan de viering van 20 jaar Werkgroep Antwerpen Toegankelijk 
 

 Deelname aan de tweedaagse standenmarkt van de Lichtfeesten in Reet  
 

 Wij boden onze interactieve workshop “Bruggen bouwen” aan bij de oud-leiding van de Scouts van 
Hoboken, als eerste stap in het ontwerp van een kinderversie 



 

 Wij adviseerden de NVR in het kader van hun dossier rond geweld tegen vrouwen met een handicap 
 

 Wij werkten mee aan het project “Street Art for Inclusion” in Gent. Hiermee wil Sara Verhoeven, een 
studente orthopedagogie van de universiteit Gent, de vooroordelen over mensen met een handicap 
aanpakken 

 

 Wij adviseerden Caroline Tack, een studente orthopedagogie van de universiteit Gent, die 
wetenschappelijk onderzoek doet rond geweld tegen vrouwen met een handicap 

 

 Wij adviseerden Sara Lapière, een studente sociologie van de Vrije universiteit Brussel, die een 
sensibilisatiecampagne maakt rond geweld tegen vrouwen met een handicap 

 

 Deelname aan de studienamiddag “Werken met een handicap: uitdagingen voor organisaties in de 21ste 
eeuw” in Hasselt, georganiseerd door de universiteit Hasselt 

 

 Wij adviseerden Stefan Hardonck, een docent aan de universiteit Hasselt, over tewerkstelling van vrouwen 
met een handicap 

 

 Organisatie van een gespreksnamiddag “partnerrelaties” in Damme-Sijsele 
 

 Wij gingen kijken naar het poppentheater “Wat is eerbaar aan geweld?” in Antwerpen op uitnodiging van 
Ella vzw en IVCA vzw 

 

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

 

 Deelname aan de Vrouwendag met als thema “Stere-OH-tiep” in Brussel.  
In de Meet & Greet stelden wij onze interactieve workshop “Bruggen bouwen” voor 
 

 Wij boden onze interactieve workshop “Bruggen bouwen” aan in het kader van het Antwerps Stadsfestival, 
georganiseerd door de burgervereniging “Antwerpen aan ’t Woord” 

 

 Deelname aan de discussieavond over identiteit en handicap in Antwerpen, georganiseerd door GRIP 
 

 Deelname aan de studievoormiddag “Het begin van het einde” in Sint-Niklaas, georganiseerd door 
budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven 

 

 In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, deelname aan de studiedag over 
oudermishandeling in Herentals, georganiseerd door de provincie Antwerpen 

 

3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

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

Sociale Hogeschool Geel  
Provincie Antwerpen 
Provincie Vlaams-Brabant 
Reva 
Katholieke Vereniging Gehandicapten 
Stad Antwerpen  
Werkgroep Antwerpen Toegankelijk  
Gemeente Reet 
Scouts Hoboken 
Nederlandstalige Vrouwenraad 
VrouwenOverlegKomitee 



Antwerpen aan ’t Woord  
Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen 
Woon- en zorgcentrum Hof ter Schelde 
Onafhankelijk Leven 
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, adviseerden wij mensen in verschillende universiteiten: 
 Gent 
 Brussel 
 Hasselt 
 
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 

 

 Brugsch handelsblad, 15 maart 2013 
Wij moeten dubbel zoveel drempels overwinnen 
 

 Sterk, september 2013 
Geweld tegen kwetsbare vrouwen 
 

 Ons persbericht, 22 november 2013 
“Vrouwen met een handicap en intrafamiliaal geweld: eindelijk schot in de zaak!” 

 

 De Lichtbundel, december 2013 
“Wij, vrouwen met een handicap, inspireren elkaar … en ‘de anderen’” 

5. Financies 

 
Worden gecontroleerd door Fisco Zone bvba in opdracht en voor rekening van Donorinfo.  
 

http://www.donorinfo.be/


 
Resultatenrekening 2013     

uitgaven 2013         

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten aankoop waterkoker goederen en diensten 17,99     

activiteiten briefschrijfactie  goederen en diensten 6,70   briefschrijfactie ministers 

activiteiten huur zaal 2012 goederen en diensten 30,00   ws weerb. en zelfv. 12/11/12 

activiteiten huur zaal + drank 2013 goederen en diensten 11,80   vrouw,hand., werk 23/3 

activiteiten huur zaal + drank 2013 
schulden aan 
leveraciers   112,00 

Solvijns: vergaderingen + vrouw,hand., 
werk 20/4 

activiteiten overnachting 2012 goederen en diensten 97,00   overnachtingen Nieuwpoort 11/11/12 

activiteiten kopies 2012 goederen en diensten 1,20   uitnod. ws weerb. en zelfv. 12/11/12 

activiteiten kopies 2013 goederen en diensten 13,55   
studiedocumenten 'vrouw, handicap, 
werk' 23/3 en 20/4 

activiteiten vergoeding lesgeefster goederen en diensten 70,00   gespreksnm. partnerrelatie 19/10/13 

administratie 2012 
diensten en diverse 
goederen 14,28   verzenden verslagen sep-dec 

administratie 2013 
diensten en diverse 
goederen 107,13   kopiëren en verzenden verslagen + info 

administratie 2013 schulden aan leden   51,99 kopiëren en verzenden verslagen + info 

bankkosten andere 56,97     

boeken voor bibliotheek goederen en diensten       

Daisy-CD 'Mooi ontsnapt' 2012 goederen en diensten 15,70   labels + stickers 

gadgets 2012 goederen en diensten 29,34   materiaal voor lichtfeesten 

gadgets 2013 goederen en diensten 121,93   
gadgets voor revabeurs, prijzen voor 
lichtfeesten 

gadgets 2013 schulden aan leden       

inschrijving studiedagen goederen en diensten       

kantoorbenodigdheden 
diensten en diverse 
goederen 66,27   omslagen, papier, computerprogramma 

kantoorbenodigdheden schulden aan leden   22,64 inktpatroon voor printer 

lidgeld andere 55,00   VPP, PHOS 

lidgeld dubbel betaald andere 25,00     

promotie 2012 goederen en diensten 93,20   
spel 'arm en rijk', overnachtingen 
Nieuwpoort 10/11 

promotie 2013 goederen en diensten 725,68   
revabeurs,kopies 250 folders, kopies 
200 ex. 'eerste kennismaking' 

promotie 2013 schulden aan leden   27,81 
kopies 'eerste kennismaking' + 
verzenden folders  

telefoonabonnement GSM 
diensten en diverse 
goederen 171,38     

telefoonabonnement GSM 
schulden aan 
leveraciers   15,00 dec. 

terugbetaling inschrijvingen zieken goederen en diensten 10,00   kleur- en stijladvies 9/3/13 

vervoer door leden 2012 goederen en diensten 203,46   Ann, Ria, Karla 

vervoer door leden 2013 goederen en diensten 58,75   3/3 

vervoer door leden 2013 schulden aan leden   396,65 Ann, Ria, Karla 

vervoer door niet-leden 2013 goederen en diensten       

verzekering 2013 goederen en diensten 95,60   wettelijk verplichte, rechtsbijstand 

website 
diensten en diverse 
goederen 107,33   

www.persephonevzw.org, 
www.persephonevzw.be 

zieken andere       

          

totaal   2.205,26 626,09   



 

inkomsten 2013         

categorie officiële benaming ontvangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten inschrijvingen andere 110,00   
kleur- en stijladvies 9/3/13, 
gespreksnm. partnerrelatie 19/10/13 

activiteiten subsidies 2012 subsidies 263,00   ws uitstraling kracht 13/10/12 

activiteiten subsidies 2013 subsidies       

begeleiding studenten andere       

boek blij  andere 70,00     

boek blij schuldvorderingen   10,00   

boek geweld  andere 51,00     

boek blij + boek geweld  andere 206,50     

gadgets andere 183,45   incl. hengelen, kegelspel lichtfeesten 

gadgets schuldvorderingen   8,00 kerstcadeautjes  

kopiekosten andere 32,00   vrouwendag Vlaams-Brabant 3/3 

lidgeld 2013 andere 372,00     

lidgeld 2013 schuldvorderingen   15,00 Maria Claes 

lidgeld 2014 andere 70,00     

lidgeld dubbel betaald lidgeld 25,00     

rente 2012 andere 87,59     

rente 2013 andere 20,79     

rente 2013 schuldvorderingen   54,76   

sponsoring sponsoring 45,20     

tombola andere       

vervoersonkosten andere 58,75   vrouwendag Vlaams-Brabant 3/3 

werkingssubsidies subsidies 750,00   stad Antwerpen 

          

totaal   2.345,28 87,76   

     

inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen -398,31   

inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen 140,02   

 
Saldo op 31/12/13  

zichtrek 243,35 

spaarrek 11.467,92 

kas 0,00 

totaal 11.711,27 

 

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 8/2/14 


