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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. In
2020 bestonden we 25 jaar. Om die bijzondere verjaardag te vieren en onze zichtbaarheid te vergroten,
creëerden we de met professionele hulp de jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’, voor
breed publiek. De première ging – coronaveilig! – door in onze ‘geboortestad’ Antwerpen. Vanaf 2021 doen
we er andere steden mee aan.
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 februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de
twee volgende jaren



Op 23/1 startten de huisbezoeken voor de opnames van onze dansfilm ‘Bewogen dromen’.
Choreografe en danser Nelle Hens (ONT MOET) doorkruiste samen met studente filmregie Sarah
Lederman het Vlaamse land om onze leden te ontmoeten. Respectievelijk in Antwerpen (23/1), Herkde-stad (24/1), Boom (25/1), Gent (31/1) en Tienen (1/2). Bij elk huisbezoek stelden ze steeds een
dans en twee vragen voor. De eerste vraag luidde ‘Waarvan droom je?’ en de tweede ‘Wat betekent
Persephone voor jou?’. Deze kortfilm vormt het eerste luik van de jubileumvoorstelling.



Op 6/2 namen wij deel aan de eerste staten-generaal van het Antwerps sociaal beleid, georganiseerd
door de stad Antwerpen, in samenwerking met het Antwerps Platform van Sociale Middenveld
Organisaties (APSMO) en de Master sociaal werk van de universiteit Antwerpen. De bedoeling is om
de kloof te verkleinen tussen de burgers en de overheid. Samen moeten we nieuwe oplossingen
vinden, duurzaam en gelijkwaardig, het hokjes-denken voorbij. Dat vraagt meer tijd dan ‘de overheid
beslist’, maar het werkt beter. Voor de middag belichtten sprekers enkele algemeenheden, Na de
middag brainstormden de deelnemers in groepjes van 8 over projecten.



Op 28/2 werkten wij mee aan het ONTmoetingscafé ‘Iedereen zelfadvocaat!’ in Gent, georganiseerd
door ONT (Onze Nieuwe Toekomst). Wij verzorgden er de workshop ‘Persephone,
zelfadvocatenbeweging van/voor vrouwen met een beperking.’ Wij weten dat er vaak geen onderscheid
gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen bij mensen met een beperking. Toch botsen vrouwen op
meer drempels dan mannen. In deze workshop namen we die drempels onder de loep, door te
vertrekken enerzijds van de ervaringen van de deelnemers en anderzijds van ons ganzenbordspel en
ons stellingenspel.



Op 8/3, internationale vrouwendag, werkten wij mee aan het vrouwenstakingsfestival in Antwerpen,
georganiseerd door het 8 maart Collectief Antwerpen. We bereidden de dag mee voor, hadden een
stand op het festivalplein en namen deel aan de mars tegen seksisme.



Op 13/3 legde het coronavirus het land plat. Normaal gezien zouden wij
o in maart begonnen zijn aan de creatie van ons lijflied, in april aan de repetities, om dan op
16 mei de mensen uit te nodigen op de première van onze jubileumvoorstelling

o op 28/4 hebben deelgenomen aan de trefdag Divers vrijwilligerswerk in Antwerpen,
georganiseerd door de stad Antwerpen en de AP-hogeschool
o op 28/5 hebben gesproken op een Europese studiedag rond zelfverdediging voor vrouwen
met beperkingen, in Charleroi. Deze studiedag werd georganiseerd door Garance, de
Franstalige vzw die als doelstelling heeft vrouwen en meisjes sterker te maken.
o op 13/6 onze leden hebben uitgenodigd op een feestelijke maaltijd in Antwerpen ter
gelegenheid van ons 25-jarig bestaan.


In juli begonnen we echt aan ons lijflied. Dit lied vormt het tweede luik van de jubileumvoorstelling.
Amateurmuzikant Bruno Verheyden vond een leuke melodie. Wij leverden inspiratie voor de tekst.
Gelukkig kon die uitwisseling online! Op 8/8 en 12/9 konden we echt samen repeteren in Antwerpen.



Op 27/9 ging de première door van onze jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’.
Coronaveilig, met een feestelijk mondmasker voor iedereen! De voorstelling combineert ernst en
humor, film, dans, muziek en foto’s. Ze begint met de kortfilm en eindigt met ons lijflied, gecombineerd
met een bewegingsmoment. We lassen filmpjes en foto’s in van ons lid Rita Mampaey,
amateurfotograaf. Het verhaal van onze eigen sponsortocht brengt een vleugje humor. We leren onze
toehoorders nadenken over de hardnekkige vooroordelen die leven over vrouwen met een handicap. In
een diareeks tonen we waar we de voorbije 25 jaar een verschil hebben kunnen maken. Kortom, een
combinatie om U tegen te zeggen. De 72 aanwezigen waren zeer enthousiast! Op onze website staan
enkele foto’s en een reportage:
o https://www.persephonevzw.org/wp-content/uploads/2020/10/20201018Persephonevzw_Toonmoment_Sfeerbeeld.pdf
o https://www.youtube.com/watch?v=6j9JWG5EezM



Op 17 en 18/10 zouden we een workshop weerbaarheid en zelfverdediging organiseren in Antwerpen,
maar omdat de coronaregels opnieuw verstrengd waren, moesten we die annuleren.



Op 11/11 werkten we mee aan de Vrouwendag, georganiseerd door Furia. Wegens de coronacrisis
ging die volledig digitaal door. Deze dag zoomde in op de actualiteit met vier thema's:
o het belang van reproductieve arbeid, de impact van covid-19 en hoe zorgarbeid een
prominentere plaats kan krijgen in onze economie en samenleving.
o feminisme en antiracisme
o ecofeminisme
o wereldwijde zorgketting.
Tijdens de namiddagpauze konden mensen kijken naar onze kortfilm ‘Bewogen dromen’. Bovendien
konden organisaties met ons in gesprek gaan tijdens de digitale standenmarkt.



Op 22/11 stuurden we onze twee boeken over geweld tegen vrouwen met een handicap naar de
ministers die op één of andere manier een rol te spelen hebben in de bestrijding van verborgen geweld
tegen vrouwen. Ook naar de Vlaamse adviesraad handicap, plus de verantwoordelijken van het
Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties (APSMO), enkele universiteitsprofessoren en
de nieuwe partijvoorzitters. Met begeleidend schrijven uiteraard.
3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met
8 maart Collectief Antwerpen
Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties
Furia
Onze Nieuwe Toekomst
Stad Antwerpen
Persephone vzw zetelt in de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen
Persephone vzw zetelt in Grip (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap)
Persephone vzw is lid van het 8 maart Collectief Antwerpen
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


Verschillende nieuwe maatregelen ondermijnen de autonomie van personen met een handicap
Opiniestuk geschreven samen met Furia
www.dewereldmorgen.be, 31/1/20



Durven te dromen
Interview over onze werking en onze jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’
Kerk en Leven, 16/9/20
25 jaar Persephone
Verslag van de première van onze jubileumvoorstelling ‘Zing, dans, lach en bewonder ons’
Wablieft, 11/11/20
5. Financies

Worden gecontroleerd door Hervé Van Baren in opdracht van en voor rekening van Donorinfo.
Saldo op 31/12/20

zichtrek
spaarrek
kas
totaal

4.942,45
9.350,52
0,00
14.292,97

Project 25 jaar Persephone (met nog te betalen/ontvangen)

uitgaven
A. vergoedingen artiesten
Aa. oorspronkelijke begroting
wie
wat
Nelle
huisbezoek Antwerpen, algemene coördinatie, toonmoment
Nelle
huisbezoeken elders
Sarah
huisbezoeken filmen
Sarah
montage
Bruno
lijflied maken, repetities, toonmoment
subtotaal oorspronkelijke begroting
Ab. Extra kosten
Nelle
extra vergadering op 1/9
Siemen
toonmoment filmen + montage
Charles
ontwerp programmablad toonmoment
Sarah
teaser maken voor promotie in scholen e.a.
subtotaal extra kosten
totaal artiesten
B. niet-artistieke kosten
leden
vervoer
kopies, huur zaal + drank, mondmaskers, geschenkjes voor
toonmoment artiesten, postzegels, fotograaf
overige
huur zaal Boom 25/1
totaal niet-artistieke kosten
algemeen totaal
inkomsten
wat
subsidies
subsidies
sponsoring
sponsoring
inkom
totaal
eigen bijdrage

van
Fameus
district Antwerpen
Young Antwerp Golden Z
De warmste week 2019
toonmoment

bedrag
800,30
1.038,80
200,00
425,00
355,94
2.820,04

143,74
150,00
200,00
120,00
613,74
3.433,78

356,55
1.728,19
25,00
2.109,74
5.543,52

bedrag
1.500,00
1.000,00
650,00
1.577,63
315,00
5.042,63
500,89

Resultatenrekening 2020, inclusief project 25 jaar Persephone
uitgaven 2020
categorie
25 jaar Persephone - Bruno
25 jaar Persephone - geschenken
25 jaar Persephone - geschenken
25 jaar Persephone - fotograaf
25 jaar Persephone - huur zaal &
drank
25 jaar Persephone - kopies
25 jaar Persephone mondmaskers
25 jaar Persephone - Nelle
25 jaar Persephone - postzegels
25 jaar Persephone programmablad
25 jaar Persephone - Sarah
25 jaar Persephone - Siemen
25 jaar Persephone - vervoer
leden
administratie 2019
administratie 2020
bankkosten
boeken voor bibliotheek
gadgets 2019
juridisch advies
kantoorbenodigdheden 2019
kantoorbenodigdheden 2019
kantoorbenodigdheden 2020
kantoorbenodigdheden 2020
lidgeld 2020
promotie

nog te
officiële benaming
betaald betalen
goederen en diensten
356,14
lijflied
goederen en diensten
60,00
bloemen voor artiesten
schulden aan leden
8,85 wenskaarten voor artiesten
schulden aan
leveranciers
50,00
goederen en diensten
goederen en diensten

goederen en diensten
959,29
goederen en diensten 1.982,34
goederen en diensten
118,00
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leden
schulden aan leden
goederen en diensten
andere
goederen en diensten
schulden aan leden
andere
diensten en diverse
goederen
schulden aan leden
schulden aan leden
diensten en diverse
goederen
andere

telefoonabonnement GSM 2020
vervoer door leden 2019
vervoer door leden 2019
vervoer door leden 2020
verzekering 2020

goederen en diensten
diensten en diverse
goederen
diensten en diverse
goederen
diensten en diverse
goederen
goederen en diensten
schulden aan leden
schulden aan leden
goederen en diensten

website
wenskaarten en geschenken 2019
wenskaarten en geschenken 2019

diensten en diverse
goederen
andere
schulden aan leden

publicatie statuten in staatsblad
telefoonabonnement GSM 2019

totaal

308,00
249,05
dans, algemene coördinatie

200,00
745,00
150,00

film 'Bewogen dromen'
film toonmoment
356,55
3,25 kopies verslagen

7,50
111,73

294,03
112,63

174,61
25,00
50,00

25,35 paaseitjes, snoep voor kerstmarkt
ivm statuten en staatsblad
postzegels, archiefbakjes bib
33,45 postzegels, dymolint?
19,60 postzegels
inktcartridge, omslagen vr boeken,
postzegels vr boeken naar ministers
VPP
standplaats Antwerpen internationale
vrouwendag

132,98
12,10
133,10
458,80
31,08
68,80
95,60
www.persephonevzw.be,
www.persephonevzw.org + plaats, SSLcertificaat

106,26
34,22

4,70 wenskaarten
6.876,38 601,63

inkomsten 2020
categorie
officiële benaming
25 jaar Persephone - inkom ter
plaatse betaald
andere
25 jaar Persephone - inkom vooraf
betaald
andere

ontvang
en
20,00
295,00

25 jaar Persephone - sponsoring
sponsoring
25 jaar Persephone - subsidies
subsidies
25 jaar Persephone - subsidies
schuldvorderingen
boek blij
andere
boek blij + geweld
andere
boek blij + geweld + geweld deel 2 andere
boek blij + geweld deel 2
andere
boek blij daisy cd
andere
boek geweld
andere
boek geweld + geweld deel 2
andere
boek geweld deel 2
andere
gadgets en mondmaskers
andere
lidgeld 2019
lidgeld
lidgeld 2020
lidgeld
lidgeld 2021
lidgeld
lidgeld 2022
lidgeld

2.577,63
1.000,00

sponsoring tournee 2022, …
sprekersvergoeding
tombola
verjaardagskalenders

4.000,00
101,00

sponsoring
andere
andere
andere

totaal
inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen
inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen

nog te
ontvangen

Young Antwerp Golden Z, de warmste
week 2019, sympathisanten
stad Antwerpen
600,00 Fameus

25,00
81,00

30,00
1,29
39,00
20,00
416,00
50,00
25,00
De warmste week 2019, gemeenschap
van Villers

10,00
8.690,92 600,00
1.812,91
1.814,54

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 19/6/21

