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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 

 

 Deelname aan de focusgroepen rond het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 
georganiseerd door de universiteit Hasselt 

i. juridische handelings- en beslissingsbekwaamheid in Antwerpen 
ii. zelfstandig leven in Gent 

 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Vlaams-Brabantse Vrouwendag in 
Dworp met als thema “Gezond leven”. Gezonde voeding, lichaamsbeweging, je goed in je vel voelen, 
leefgewoonten, ontspanning en een goede verzorging waren onderwerpen die aan bod kwamen. Wij 
verzorgden er onze stand en kregen extra plaats voor ons mini kegelspel en mini ringenwerpspel. 

 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan het symposium “Man/Vrouw in de zorg - op 
zoek naar evenwicht”, georganiseerd door de provincie Antwerpen 

 

 Van februari tot mei begeleidden wij een groep van zes studenten orthopedagogie van de Artesis-Plantijn 
Hogeschool. Wij dienden bij de school volgend project in: 
“Het is moeilijk om op een standenmarkt 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 dat niet gewend zijn, of om allerlei andere redenen. 
Kortom de drempel om een gesprek tussen mensen te hebben is heel hoog. Spijtig, want wij hebben echt 
wel een waardevolle boodschap. Bovendien zijn wij de eerste en nog steeds enige vereniging voor 
vrouwen met een handicap in België. Kan een groep studenten de oorzaken van de drempels 
onderzoeken en wegwerken, en ons helpen om tijdens een standenmarkt onze boodschap beter te 
verspreiden?” 

Zij maakten hierover een theoretisch werk, een buitenlandse studiereis en een praktisch werk. Als 
buitenlandse bestemming kozen zij Amsterdam. Als praktisch werk ontwierpen zij een verjaardagskalender 
en een agenda voor 2015. Ze gaven ook enkele suggesties voor volgende standenmarkten. De 
verjaardagskalender bevat foto's met als thema “Wij, vrouwen met een handicap, kunnen verbazend 



veel!”. De agenda bevat 77 pagina's in totaal, inclusief 26 schutbladen. Op de schutbladen staan onze 
activiteiten en citaten uit onze boeken 
 

 Van februari tot mei begeleidden wij Kelly Vermeiren, een stagiaire sociaal-cultureel werk van de Karel de 
Grote Hogeschool. Zij werkte bij IVCA en kreeg daar de opdracht om van onze educatieve workshop 
“Bruggen bouwen” een versie te maken voor allochtone vrouwen die beginnen Nederlands te leren. Zij 
vereenvoudigde de opdrachten waar nodig en ontwierp kaarten om de woordenschat vooraf te oefenen.  

Belangrijk is dat de vrouwen zelf praten, en een gesprek aangaan rond  gelijkenissen tussen vrouwen met 
een handicap en vrouwen met een migratieachtergrond.  

 

 Wij boden de oorspronkelijke versie van onze interactieve workshop “Bruggen bouwen” aan bij de 
studenten orthopedagogie van de Artesis-Plantijn Hogeschool in Antwerpen  

 

 Organisatie van een cursus weerbaarheid en zelfverdediging i.s.m. Garance in Antwerpen 
 

 Organisatie van een filmnamiddag “Rain man” met nabespreking 
 

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

 

 Deelname aan het verkiezingsdebat in Antwerpen, georganiseerd door Grip 
 

 Deelname aan de netwerkbijeenkomst van “De Inclusieve Stad” in Almere (Nederland) in opdracht van 
Grip 

  

 Deelname aan het Forum van de patiënt in Gent, georganiseerd door de CM. Wij verzorgden er onze 
stand  

  

 Deelname aan de Vrijwilligersbeurs in Boom. Wij verzorgden er onze stand  
 

 Deelname aan de studievoormiddag “Sensibilisatie bij kwetsbare groepen” in Antwerpen, georganiseerd 
door De Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn en de provincie Antwerpen 

 

 Organisatie van twee gespreksnamiddagen “LEVEN met chronische pijn”; één in Kapelle-op-den-Bos en 
één in Antwerpen 

 

 Deelname aan de Trefdag Handicap in Leuven, georganiseerd door Grip. Wij verzorgden er onze stand  
  

 Deelname aan de Reflectiedag over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 
Brussel, georganiseerd door het Interfederaal Gelijkekansencentrum  

 

 Deelname aan de Vrouwendag met als thema “Armoede moe” in Vilvoorde, georganiseerd door het VOK. 
Wij verzorgden er  

i. onze stand 
ii. een miniworkshop met ons ganzenbordspel “Van rijk naar arm” en interessante vragen 

 

 In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, organiseerden wij samen met de 
universiteit Gent een studienamiddag “Vrouwen met een handicap en geweld: eindelijk schot in de zaak!”. 
Daarin presenteerde Caroline Tack haar onderzoek en belichtten wij de implementatie van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

 Deelname aan de dialoogtafel over de Antwerpse Scheldekaaien 
 

 Deelname aan de kerstmarkt van RevArte in Edegem. Wij verzorgden er onze stand 
 



3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

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

Provincie Antwerpen 
Stad Antwerpen 
Provincie Vlaams-Brabant 
Gemeente Boom 
VrouwenOverlegKomitee 
Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen 
Revalidatieziekenhuis RevArte 
Interfederaal Gelijkekansencentrum  
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
De Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn  
Christelijke Mutualiteit 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, adviseerden wij mensen in verschillende hogescholen en universiteiten: 
 Artesis-Plantijn Hogeschool  

Karel de Grote Hogeschool  
Universiteit Gent 

 Universiteit 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 

 

 www.hulporganisaties, 28 maart 2014 
“Cursus zelfverdediging voor vrouwen met een lichamelijke beperking: nog 2 plaatsen vrij” 
 

 www.hulporganisaties, 19 september 2014 
“Gespreksnamiddagen LEVEN met chronische pijn” 
 

 Vizine, herfstnummer 2014 
“Leven met een chronische ziekte” 
 

 Dialoog, september-oktobernummer 2014 
“Met velen zijn we sterk!” 
 

 De Standaard, 27 november 2014 
“Vrouwen met beperking vooral slachtoffer van psychisch geweld” 

5. Financies 

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

http://www.donorinfo.be/


 
Resultatenrekening 2014 

    uitgaven 2014         

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten aankoop 
valmatten goederen en diensten 508,20     

activiteiten huur zaal 2013 goederen en diensten 112,00   
Solvijns: vergaderingen + vrouw,hand., 
werk 20/4/13 

activiteiten huur zaal + drank 
2014 

schulden aan 
leveranciers   163,00 

KVG: chronische pijn 25/10; Solvijns: 
vergaderingen+ wb en zv 10-24/4/14 

activiteiten kopies 2013 goederen en diensten 3,20   partnerrelatie 19/10/13 

activiteiten kopies 2014 goederen en diensten 44,23   
wb+zv 10-24/4/14, 'Bruggen bouwen' 
24/4, chronische pijn 4-25/10 

activiteiten kopies 2014 schulden aan leden   9,00 
Bruggen bouwen' 24/4, chronische pijn 4-
25/10, studiedag geweld 25/11 

activiteiten vergoeding 
lesgeefster goederen en diensten 568,40   

wb+zv 10-24/4/14, chronische pijn 4-
25/10, studiedag geweld 25/11 

administratie 2013 

diensten en diverse 
goederen 34,70   verzenden verslagen sep-dec 

administratie 2014 

diensten en diverse 
goederen 121,76   kopiëren en verzenden verslagen + info 

administratie 2014 schulden aan leden   25,68 kopiëren en verzenden verslagen + info 

bankkosten andere 57,48     

kantoorbenodigdheden 2013 

diensten en diverse 
goederen 22,64   inktpatroon voor printer 

kantoorbenodigdheden 2014 

diensten en diverse 
goederen 78,82   

omslagen, papier, inktpatroon voor 
printer 

lidgeld andere 25,00   VPP 

promotie 2013 goederen en diensten 41,11   

kopies 'eerste kennism.';  
vacatures+activ. 16/11/13; verzenden 
folders, geldzakjes Revabeurs 

promotie 2014 goederen en diensten 287,70   

kopies kaartjes m. info v. Persephone, 
ontwerp logo, proefex. agenda en 
verjaardagskal., vrouwendag 

promotie 2014 schulden aan leden   40,00 5 agenda's zwart/wit  

telefoonabonnement GSM 
2013 

diensten en diverse 
goederen 15,00   dec 

telefoonabonnement GSM 
2014 

diensten en diverse 
goederen 165,00     

telefoonabonnement GSM 
2014 

schulden aan 
leveranciers   15,00   

vervoer door leden 2013 goederen en diensten 401,75   Ann, Ria, Karla, Manuella 

vervoer door leden 2014 goederen en diensten 11,08   3/4 

vervoer door leden 2014 schulden aan leden   329,86 
Ann (incl. 25/10), Ria, Karla, Manuella 
(incl. 25/10) 

vervoer door niet-leden 
2014 goederen en diensten 40,20   Tinne Faes 

verzekering 2014 goederen en diensten 95,60   wettelijk verplichte, rechtsbijstand 

website 

diensten en diverse 
goederen 79,78   www.persephonevzw.org 

website 

schulden aan 
leveranciers   30,25 www.persephonevzw.be 

wenskaarten feesten, zieken andere 5,48     

          

totaal   2 719,13 612,79   

 



inkomsten 2014         

categorie officiële benaming ontvangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten inschrijvingen andere 135,00   
wb+zv 10-24/4/14, chronische pijn 4-
25/10/14 

activiteiten subsidies 2014 subsidies 477,00   
wb+zv 10-24/4/14, chronische pijn 
25/10/14 

boek blij 2013 andere 10,00     

boek blij 2014 andere 90,00     

boek geweld  andere 16,00     

boek blij + boek geweld  andere 255,00     
boekje wb en zv andere 7,50   3 boekjes 

gadgets andere 112,50   

los verkocht met kerstmis en pasen; int. 
Vrouwendag; forum vd patiënt; 
vrouwendag; kerstmarkt 

gadgets schuldvorderingen   1,00 boodschappentas 

lidgeld 2013 andere 15,00     

lidgeld 2014 andere 326,00     

promotie 2014 schuldvorderingen   24,00 3 agenda's zwart/wit  

rente 2013 andere 54,76     

rente 2014 andere 14,35     

rente 2014 schuldvorderingen   36,59   

sponsoring sponsoring 518,20     

sponsoring schuldvorderingen   100,00 fiscozone 

terugbet. kosten andere 18,73   
spreekbeurt Soroptimist, AP Hogeschool 
24/4 

tombola andere       

werkingssubsidies subsidies 750,00   stad Antwerpen 

          

totaal   2 800,04 161,59   

     inkomsten - uitgaven met schulden en 
schuldvorderingen -370,29 

  inkomsten - uitgaven zonder schulden en 
schuldvorderingen 80,91 

   

 
Saldo op 31/12/14  

zichtrek 555,15 

spaarrek 11 237,03 

kas 0,00 

totaal 11 792,18 

 

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 14/2/15 


