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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 en november) vergaderen wij om te luisteren naar de 
noden van onze leden, onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, 
vragen van andere verenigingen te bespreken, ….  

 

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

 

• Op 8/3, internationale vrouwendag, namen wij deel aan het vrouwenstakingsfestival in Antwerpen. We 
kregen de kans om op Radio Centraal onze werking toe te lichten. 

 

• Op 12/3 ontvingen wij iemand van het Vlaams Patiëntenplatform voor hun ledenbevraging. 
 

• Op 23/3 organiseerden we in Antwerpen de gespreksdag ‘Privacy en hulp … stresserend’. Life coach 
Natalia Janssens leidde de gesprekken. Zij is, als vrouw met een handicap, ook door het leven geschoold. 

 

• Op 6/4 namen we deel aan het politiek debat van KVG over armoede en handicap in Sint-Niklaas. Wij 
wezen de aanwezige politici en moderator Chris De Nijs op de specifieke situatie van vrouwen met een 
handicap. 

 

• Op 27/4 namen we deel aan het politiek debat ‘Hoog tijd voor een inclusief beleid!’ van Grip in Gent. Dat 

debat ging door tijdens de Revabeurs. 
 

• Op 27/4 namen we deel aan de festiviteiten van 25 jaar CoStA (cultureel ontmoetingscentrum Sint-
Andries). Wij huren daar regelmatig een zaal en zijn lid van het buurtsecretariaat. 

 

• Op 2/5 ontvingen wij iemand van het AVG (Archiefcentrum voor VrouwenGeschiedenis). Het AVG en zijn 
partners willen in kaart brengen welke organisaties, groepen en initiatieven bestonden én bestaan in de 
periode 1970-2020. Het doel is om tegen 2020 een mooi overzicht te hebben van deze brede 
emancipatiebeweging en haar erfgoed. Wij, als eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met 
een handicap in België, schrijven inderdaad geschiedenis! 

 

• Op 12 mei namen wij deel aan de Stille Mars tegen seksueel geweld in Antwerpen. 
 

• Op 25/5 namen wij deel aan de uitwisselingsdag van het AVG over 50 jaar feministisch geheugen. Wij 
volgden o.a. het panelgesprek over het doorgeven van gedachtengoed. Eén van de panelleden was 
Suzanne Cautaert, oprichtster van weerbaarheidscentrum Refleks. Met haar organiseerden we eind vorige 



eeuw onze eerste workshops weerbaarheid en zelfverdediging. Dat vertelden we ook aan het publiek. We 
maakten van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te wijzen op ons pionierswerk rond geweld. 

 

• Op 11/6 namen wij deel aan de denkdag over de toekomst van het Vlaams Patiëntenplatform in Heverlee 
 

• Van 14/6 tot 16/6 organiseerden we voor onze leden een ontspanningsweekend in Oostende. Wandelen, 
uitwaaien, relaxeren en genieten van het samenzijn! 

 

• Op 19/6 spraken wij op het Netwerkmoment IntraFamiliaal Geweld in Herentals. Het netwerkmoment werd 
georganiseerd door Veilig Thuis regio Turnhout. De focus lag nu op geweld bij vrouwen met een handicap. 

 

• Op 20/6 namen wij deel aan de startvergadering van het DPO-project in Brussel. Dit project (Détection, 
Prise en charge, Orientation – violences conjugales et sexuelles)  van de Franstalige Federatie van 
Vrijzinnige Centra voor Gezinsplanning draait rond partnergeweld. Vermits wij de enige vereniging voor 
vrouwen met een handicap zijn in België, vragen ook Franstalige organisaties naar onze expertise. 

 

• Op 12/9 gaven wij aan het IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) onze knelpunten 
en aanbevelingen door met betrekking tot gendergerelateerd geweld. Die zullen deel uitmaken van een 
nieuw NAP (Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld) voor de periode 2020-2024. 

 

• Op 7/10 namen wij deel aan de rondetafel over de opvolging van de Istanbulconventie in Brussel. In 2014 

is de Istanbulconventie in werking getreden. Dit is een verdrag van de Raad van Europa. Het verdrag richt 
zich op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. België heeft dat 
verdrag in 2016 ondertekend en moet dus geregeld aan de Europese Groep van Experten rond Geweld 
(Grevio) laten zien welke maatregelen het neemt. Die Groep van Experten organiseert dan eveneens een 
rondetafel voor de verenigingen die werken rond geweld tegen vrouwen. Persephone was uitdrukkelijk 
uitgenodigd om aan die ontmoeting deel te nemen. Men neemt ons serieus op Europees niveau. Daar 
mogen we trots op zijn! 

 

• Op 12/10 ontvingen wij een delegatie van ONT (Onze Nieuwe Toekomst), een beweging van en voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Net als wij, steunen zij elkaar en verdedigen ze hun belangen, 
of, zoals zij het noemen, zij zijn een zelfadvocatenbeweging. Zij namen contact met ons op omdat ze 
ontdekten dat ze amper vrouwen bereiken. Ze hebben een stuurgroep van 20 mensen, waarvan slechts 3 
vrouwen. Hoe konden ze dat verbeteren? 

 

• Op 19/10 bezochten we de expo ‘De taal van het lichaam’ in Museum M in Leuven. De tentoonstelling was 
interessant, maar een beetje klein. 

 

• Op 11/11 werkten we mee aan de Vrouwendag in Antwerpen, georganiseerd door Furia. Deze dag 
zoomde in op de actualiteit met vier thema's: 

o reproductieve arbeid, wat al het zorgende en huishoudelijke werk omvat dat de samenleving 
draaiende houdt. 

o bondgenootschap: hoe kunnen we ons samen verzetten tegen uitsluiting? 
o feministische mannen: waarop botsen ze? hoe zijn ze solidair met ons? 
o kwetsbare groepen: op welke drempels botsen ze? welke talenten worden niet of te weinig 

gewaardeerd? dit thema werd in twee gesplitst: 

 één workshop over stereotypen op de arbeidsmarkt 

 één over dekolonisering 
Wij werkten het tweede en het vierde thema mee uit. Bovendien speelden wij een zeer actieve rol in 
het netwerkmoment na de middag. 
 

• Op 16/11 organiseerden we een gespreksdag over ‘Moeders met een handicap?!’ in Antwerpen. Life 
coach Natalia Janssens leidde de gesprekken. Zij is, als vrouw met een handicap, ook door het leven 
geschoold. 

 



• Op 11/12 namen wij deel aan de kerstmarkt in Nieuwpoort, in hersteloord Ter Duinen. Wij verzorgden er 
onze stand. 

3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

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

Europese Groep van Experten rond Geweld  
Franstalige Federatie van Vrijzinnige Centra voor Gezinsplanning  
Furia  
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen  
Katholieke Vereniging Gehandicapten 
Onze Nieuwe Toekomst  
Samana  
Stad Antwerpen 
Veilig Thuis regio Turnhout 
Vlaams Patiëntenplatform  

 
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  
 
Persephone vzw is lid van het Feministisch platform tegen geweld tegen vrouwen 
Onze lesgeefster zelfverdediging heeft dit platform opgericht omdat we tegenwoordig in een economische 
crisis verkeren. Die crisis versterkt geweld enerzijds en vermindert de financiering voor verenigingen die tegen 
geweld vechten anderzijds. Daarom is er een sterk platform op nationaal vlak nodig, waar een uitwisseling van 
ervaringen kan plaatsvinden tussen Vlaamse en Franstalige feministes en tussen organisaties. 
 

4. Publicaties 

 

• Perséphone, des femmes en quête de lumière   
Artikel verschenen in het aprilnummer van het Franse tijdschrift ‘Silence’, uitgegeven in Lyon. Het is een 
maandblad dat sinds 1982 werkt rond ecologie, alternatieven en geweldloosheid. Het wil een schakel zijn 
tussen al wie denkt dat het vandaag de dag mogelijk is om anders te leven. Dankzij de Franse vertalingen 
van onze boeken over geweld, zijn we ook in Frankrijk geen onbekende vereniging. 

 

• Met pijn op de planken 
De Gentenaar, vrijdag 6/12/19 
Er wordt met geen woord gerept over Persephone, maar toch het vermelden waard. Onze Gentse leden 
speelden toneel op 6/12 in NTGent, samen met 9 andere chronische pijnpatiënten. Ze haalden daarmee 
de krant. 

5. Financies 

 
Worden gecontroleerd door Fisco Zone bvba in opdracht en voor rekening van Donorinfo.  
 
Saldo op 31/12/19  

zichtrek   3.126,94 
spaarrek   9.351,49 
kas           0,00 
totaal  12.478,43 
 
Resultatenrekening 2019 

http://www.donorinfo.be/


 

uitgaven 2019         

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten aankopen goederen en diensten       

activiteiten huur zaal 2018 goederen en diensten 160,00   wb+zelfverd 20/10/18, Solvijnsgem. 

activiteiten kopies 2018 goederen en diensten 6,28   sticker + karton vr CD 'mooi ontsnapt' 

activiteiten ontspanningsweekend goederen en diensten 180,00   voorschot 2019 

activiteiten uitstap 2018 goederen en diensten 172,70   mini-europa inkom, gids, drank 

activiteiten vergoeding spreekster goederen en diensten 525,50   privacy en hulp, moeders m.e. hand. 

administratie 2018 
diensten en diverse 
goederen 11,89   kopies verslagen 2018 

administratie 2019 schulden aan leden   3,25 kopies verslagen 

bankkosten andere 87,24     

boeken voor bibliotheek goederen en diensten       
fondsenwerving 25 jaar 
Persephone goederen en diensten 24,00   

deelname 2 pers. a. brunch Young 
Antwerp Golden Z 

gadgets 2016 goederen en diensten 90,00   kaarsen 

gadgets 2019 schulden aan leden   25,35 paaseitjes, snoep voor kerstmarkt 

juridisch advies andere 225,36     

kantoorbenodigdheden 2018 
diensten en diverse 
goederen 286,04   

dymolint, cd's, postzegels, kaften, 
hoezen,tabbladen,inktcartridge, papier 

kantoorbenodigdheden 2019 schulden aan leden   115,48 
postzegels, omslagen, archiefbakjes 
bib, dymo 

lidgeld 2019 andere 25,00   VPP 

promotie 2019 goederen en diensten 100,00   vrouwendag 11/11 

telefoonabonnement GSM 2018 
diensten en diverse 
goederen 12,10     

telefoonabonnement GSM 2019 
diensten en diverse 
goederen 151,45     

vervoer door leden 2017 goederen en diensten 58,90    

vervoer door leden 2018 goederen en diensten 378,51    

vervoer door leden 2019 schulden aan leden   489,88  

vervoer door niet-leden 2018 goederen en diensten 100,20   kerstmarkt in Nieuwpoort 

verzekering 2019 goederen en diensten 95,60     

website 
diensten en diverse 
goederen 106,26   

www.persephonevzw.be, www. 
persephonevzw.org+ plaats, SSL-cert. 

website modernisering 
diensten en diverse 
goederen 225,00   deel 2 

wenskaarten e.d. 2018 schulden aan leden   4,70   

wenskaarten en geschenken 2019 schulden aan leden   38,92 rita 60, wenskaarten 
          

totaal   3.022,03 677,58   



 

inkomsten 2019         

categorie officiële benaming 
ont-
vangen 

nog te 
ont-
vangen   

activiteiten inschrijvingen andere 42,00   
privacy en hulp, moeders m.e. 
handicap 

activiteiten kopies RECHTZETTING andere 43,95  

30 kopies infomap Week vd rechten 
vd vrouw 5/3/18 dubbel terugbetaald 

activiteiten weekend 2017 andere 128,90     

activiteiten weekend 2018 andere 126,00     

activiteiten weekend 2019 andere 180,00   teruggave voorschot  

activiteiten subsidies subsidies 1.526,69   
privacy en hulp, moeders m.e. 
handicap, 25 jaar Persephone deel 1 

boek blij  andere 30,00     

boek geweld  andere       

boek geweld deel 2 andere 10,00     

boek blij + geweld  andere       

boek blij + geweld deel 2 andere       

boek geweld + geweld deel 2 2018 andere 15,00     

boek geweld + geweld deel 2 2019 andere 19,00     

boek blij + geweld + geweld deel 2 andere 141,00     

gadgets andere 91,50     

lidgeld 2018 lidgeld 40,00     

lidgeld 2019 lidgeld 431,00     

lidgeld 2019 schuldvorderingen   20,00  
lidgeld 2020 lidgeld 30,00     

rente 2018 andere 0,00     

rente 2019 andere 0,00     
sponsoring boek geweld dl 2 
vertaling E sponsoring 1.331,00     

sponsoring andere sponsoring 623,68     

verjaardagskalenders andere 105,00     

werkingssubsidies subsidies       
          

totaal   4.914,72 20,00   

 
inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen 1.235,11 

inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen 1.892,69 
 
 
De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 8/2/20 


