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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



Deelname aan de Workshop Plan P in Antwerpen. Plan P is een creatief pakket dat personen met een
verstandelijke beperking en hun omgeving ondersteunt om op een creatieve, patroon doorbrekende
manier oplossingen te creëren voor participatieproblemen in alle aspecten van de samenleving (wonen,
werken, vrije tijd, mobiliteit, vriendschap en relaties, enz.). Het kan op maat worden bijgesteld. Wij volgden
de workshop om te ontdekken hoe we vrouwen met een verstandelijke beperking kunnen betrekken bij
onze besluitvorming.



In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan het symposium “Vrouwen en armoede”,
georganiseerd door de provincie Antwerpen. Er sprak iemand van Expertisecentrum Kraamzorg ‘de
Kraamvogel’ in Antwerpen. Zij hebben ook een winkeltje en verstaan de kunst om arme moeders extra te
ondersteunen op een discrete manier.



In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Wereldvrouwenmars tegen geweld en
armoede in Brussel. Om 12u was er een feministische picknick op het Europakruispunt voor BrusselCentraal met getuigenissen en animatie. Om 14u startte de mars van Brussel Centraal tot aan het
Justitiepaleis.



In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Vlaams-Brabantse Vrouwendag in
Leuven met als thema 'Red de crisis : creatief zijn in tijden van crisis'. Het woord crisis werd ruim
geïnterpreteerd: crisis in de emotionele huishouding (burn-out, op zoek zijn naar geluk, ...), tijdscrisis
(combinatie arbeid en gezin), economische crisis (budgetbeheer, creatief zijn met restjes, oude spullen
een nieuw leven geven, ...), opvoedingscrisis, religieuze crisis, relatiecrisis, privacy crisis (de gevaren van
sociale media, ...), ... Wij verzorgden er onze stand. Wie op zoek was naar geluk, raadden we ons boek
‘Blij dat ik leef!’ aan. En over relatiecrisis of geweld hebben we heel wat te bieden: ons boek ‘Geweld tegen
vrouwen met een handicap’, een mogelijke cursus weerbaarheid en zelfverdediging, ….



In het kader van ons 20-jarig bestaan, organisatie van een feestelijke vormingsnamiddag voor onze leden
in Antwerpen. We kozen voor een verzustering met de Belgisch-Congolese vrouwenorganisatie Amuka. Zij
kookten voor ons vegetarisch en stelden zich na het eten voor. ‘Amuka’ betekent ‘wakker worden’ en staat
voor ‘Wakker worden met een betere toekomst’. De voornaamste doelstelling van de vzw is de
ondersteuning op moreel, materieel en financieel vlak van de kwetsbare vrouwen en kinderen in NoordKivu. Concreet zorgt Amuka voor de opvang van kinderen van tienermoeders, verkrachte en gehandicapte

vrouwen. Die vrouwen hebben dan tijd voor een opleiding snit en naad, vuurpotten maken of
alfabetisering. Amuka pleit ook voor het belang van onderwijs en scholing voor meisjes via media en
politiek. Amuka is daarnaast in België actief rond welzijn, jeugd, generatieconflicten en opvoeding,
specifiek gericht naar de Congolese gemeenschap. Daarna stelden wij onze werking voor. Wij belichtten
de specifieke situatie van vrouwen met een handicap: de vooroordelen waartegen we botsen, maar
natuurlijk ook onze kracht en onze ervaringsdeskundigheid, onze regionale activiteiten en onze boeken.
Als laatste deel van de namiddag kreeg de firma Medibling het woord. MediBling biedt stijlvolle Medische
Identificatie Juwelen aan voor mannen, vrouwen en kinderen. De juwelen worden gegraveerd met
belangrijke persoonlijke of medische gegevens zoals naam, bloedgroep, ziekte of aandoening, medicatie,
contactpersoon, enz... Zo kunnen in geval van nood omstaanders en de hulpverleners snel en efficiënt
handelen. We sloten het informatieve gedeelte af met een heerlijk dessert….


Deelname aan de Grote Parade van Hart boven hard in Brussel



Deelname aan de filmpremière van Amuka in Antwerpen. Amuka maakte een film over haar projecten. Na
de film was er een panelgesprek en een receptie.



Deelname aan het feest van de vereniging in Antwerpen. De stad Antwerpen organiseerde dit feest omdat
de buurtsecretariaten 10 jaar bestaan. Iedereen kon genieten van: optredens met muziek en dans van
verenigingen uit alle windstreken, een verenigingenmarkt waar verenigingen hun werking voorstellen,
drank- en eetstandjes met lekkernijen uit alle hoeken van de wereld, interessante infosessies voor
verenigingen, …



Deelname aan de schriftelijke bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform over ervaringen en
verbetersuggesties inzake ziekenhuiszorg.



Met de resultaten van de bevraging organiseerde het VPP een denkdag over ziekenhuisfinanciering in
Heverlee. Ook daaraan namen we deel.



Eén van onze leden zong mee in een gospelconcert in Antwerpen. Wij gingen kijken en luisteren.



Organisatie van een gespreksnamiddag ‘Handicap en identiteit’ in Antwerpen. We stonden dan stil bij de
vraag: ‘welke rol speelt of speelde mijn handicap in de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid?’.



Organisatie van een boekverzendingsdag. Omdat we van ons eerste boek over geweld nog veel
exemplaren hebben, besloten we om het uit te delen aan dokters en mutualiteiten. We verzamelden 93
adressen, stelden een begeleidende brief op en voegden onze algemene folder erbij.



Organisatie van een bezoek aan museum Dr. Guislain in Gent. We kozen voor 'karakterkoppen', over de
vooroordelen rond lichaams- en gezichtsbouw.



Deelname aan de filmpremière 'De wereld in Antwerpen'. De stad Antwerpen maakte een documentaire
over 8 Antwerpenaren van Vlaamse, Congolese, Ghanese of Marokkaanse afkomst. Allemaal werken ze
mee aan projecten in die drie partnerlanden. Eén van de mensen uit de film is Elisabeth, de dame die voor
ons kookte en vertelde over de kwetsbare vrouwen in Congo.



In het kader van ons 20-jarig bestaan, organisatie van een feestelijke conferentie voor ons breed publiek.
De blikvanger van die conferentie was ons nieuw boek over geweld, met het wetenschappelijk onderzoek
van Caroline Tack en de actuele rol van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van
Personen met een Handicap. Het deel over dat verdrag schreven we in nauwe samenwerking met het
Interfederaal Gelijkekansencentrum en Grip. We moesten het dus weer eens hebben over geweld, maar
daar mocht het niet bij blijven. We wilden ons motto ‘Wij kunnen verbazend veel!’ gestalte geven en de
pers lokken. Daarom voegden we er een demonstratie zelfverdediging aan toe, een verjaardagskalender
met eigen foto’s en gedichten en een doorlopende foto- en gedichtententoonstelling. Tot slot kwamen onze
straffe madammen aan het woord. De pers was enthousiast!



Deelname aan de Vrouwendag met als thema ‘Geluk’ in Gent, georganiseerd door het VOK. Dit jaar was
er geen standenmarkt. We namen het woord vanuit het publiek in diverse workshops.



Organisatie van een gespreksnamiddag ‘chronische ziekte of handicap en armoede’ in Hasselt.



Deelname aan de studienamiddag 'Handicap en inclusie in Vlaanderen: maak er werk van!' in Hasselt.



Deelname aan de uitreiking van de Sjoe van Antwerpen. Die uitreiking is een initiatief van de Adviesraad
voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen. De Sjoe is een wisseltrofee voor vrijwilligers en
verenigingen die mensen met en zonder handicap met elkaar in contact brengen. Wij maakten van de
gelegenheid gebruik om onze boeken over geweld te overhandigen aan de schepen van sociale zaken.



Deelname aan de kerstmarkt van Ziekenzorg in Nieuwpoort. 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
Vlaams Patiëntenplatform
VrouwenOverlegKomitee
Interfederaal Gelijkekansencentrum
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Christelijke Mutualiteit
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


Gazet van Antwerpen, 26 januari 2015
“Nood aan meer onderzoek naar geweld tegen vrouwen met een beperking”



Geweld tegen vrouwen met een handicap – deel 2 (boek, 88 blz.)
studie, geschreven door en met ervaringsdeskundigen



Verjaardagskalender met eigen foto’s, gedichten en uitleg over onze vzw



Gazet van Antwerpen, 26 oktober 2015
“Gehandicapte vrouwen zijn sneller slachtoffer van geweld”
“Vooroordelen ontkracht”



Wablieft, 28 oktober 2015
“Vrouwen met een handicap: “Wij kunnen veel””

5. Financies
Worden gecontroleerd door Fisco Zone bvba in opdracht en voor rekening van Donorinfo.
Project 20 jaar Persephone (met nog te betalen/ontvangen)
uitgaven
omschrijving
200 uitnod.+antw, 80 affiches
200 uitnod., 20 boeken journ.+min.
70 deelnemersmappen incl. folders
huur lokaal
foto's afdrukken voor fototent.
aankoop 20 kaders+23 passepart.
drank en snacks bij onthaal+pauze
begeleidster demo zelfverdediging
vervoer spreeksters + begeleidster
demo + voorbereidende ritten
vervoer deelnemende leden
subtotaal conferentie

categorie
conferentie
conferentie
conferentie
conferentie
conferentie
conferentie
conferentie
conferentie

bedrag
238,48
186,36
371,53
100,00
101,06
387,59
587,00
0,00

conferentie
conferentie

152,66
78,50
2 203,18

200 kalenders

kalenders

200 gedrukte boeken
boek inlezen
cd's + etiketten + kartons
subtotaal boeken

boeken
boeken
boeken

totaal

848,00
1 889,99
271,25
14,49
2 175,73
5 226,91

inkomsten
omschrijving
subsidies IGVM reeds ontvangen
subsidies IGVM nog te ontvangen
subsidies stad
subtotaal subsidies

categorie
subsidies
subsidies
subsidies

inkom ter plaatse betaald
inkom vooraf betaald
subtotaal inkom

inkom conferentie
inkom conferentie

40,00
85,00
125,00

verkoop set van 3 boeken
verkoop boek geweld 1+2
verkoop boek geweld 2
verkoop kalender
subtotaal verkoop

verkoop tijdens conferentie
verkoop tijdens conferentie
verkoop tijdens conferentie
verkoop tijdens conferentie

80,00
60,00
60,00
50,00
250,00

sponsoring Soroptimist
sponsoring school
subtotaal sponsoring

sponsoring
sponsoring

totaal
eigen bijdrage
Resultatenrekening 2015, inclusief project 20 jaar Persephone

bedrag
1 620,00
1 080,00
750,00
3 450,00

700,00
351,40
1 051,40
4 876,40
350,51

inkomsten 2015

categorie
activiteiten inschrijvingen
activiteiten subsidies
activiteiten subsidies
boek blij
boek geweld
boek geweld deel 2
boek blij + geweld
boek blij + geweld deel 2
boek geweld + geweld
deel 2
boek blij + geweld +
geweld deel 2
commissie

officiële benaming
andere
subsidies
schuldvorderingen
andere
andere
andere
andere
andere

gadgets
gadgets
lidgeld 2014
lidgeld 2015
lidgeld 2016
lidgeld 2017
lidgeld 2018
promotie 2015
rente 2014
rente 2015
rente 2015
sponsoring
terugbet. kosten
tombola
verjaardagskalenders
werkingssubsidies

andere
schuldvorderingen
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
schuldvorderingen
sponsoring
andere
andere
andere
subsidies

totaal

nog te
ontvange ontn
vangen
125,00
2 370,00
1 080,00
96,00
24,00
106,00
60,00
47,50

andere

105,00

andere
andere

120,00

83,50

4,50 Medibling
los verkocht met kerstmis en pasen; int.
Vrouwendag; kerstmarkt

15,00
536,00
70,00
25,00
25,00
32,00
36,59
9,19

Anke
Albert, Claudia, Karin
Claudia
Claudia
4 agenda's zwart/wit

12,07
1 271,40
14,80

verzendkosten agenda's zwart/wit

105,00
750,00
6 026,98

stad Antwerpen
1 096,57

uitgaven 2015
categorie

officiële benaming

activiteiten aankopen
activiteiten eten + drank
activiteiten gids
activiteiten huur zaal

goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten

activiteiten huur zaal
activiteiten huur zaal +
drank 2014

betaald
475,75
731,05
60,00
100,00

schulden aan
leveranciers

180,75

goederen en diensten

163,00

activiteiten kopies 2014
activiteiten kopies 2015

goederen en diensten
goederen en diensten

9,00
509,99

activiteiten kopies 2015
activiteiten verz.kosten
administratie 2014
administratie 2015
administratie 2015

schulden aan leden
goederen en diensten
diensten en div. goed.
diensten en div. goed.
schulden aan leden

156,02
19,32
104,30

administratie 2015
bankkosten
boek geweld deel 2
boek geweld deel 2

schulden aan leden
andere
goederen en diensten
schulden aan leden
schulden aan
leveranciers
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten

boek geweld deel 2
boeken voor bibliotheek
gadgets 2015
inschrijving studiedagen
kantoorbenodigdheden
2015
kantoorbenodigdheden
2015
lidgeld 2015

diensten en div. goed.
schulden aan leden
andere

promotie 2015

goederen en diensten

promotie 2015
telefoonabonnement GSM
2014
telefoonabonnement GSM
2015
verjaardagskalenders
vervoer door leden 2014
vervoer door leden 2015
vervoer door leden 2015
vervoer door niet-leden
2015
verzekering 2015
website
wenskaarten e.d.

schulden aan leden

totaal

nog te
betalen

7,40

71,86
66,70
49,46
278,29

conf. 20 jaar 24/10/15: aankoop 20 kaders, 23
passepartous, papier+inkt
verzust.feest 14/3, conf. 20 jaar 24/10/15
bezoek museum Dr. Guislain 19/9
conf. 20 jaar 24/10/15
verzust.feest 14/3, gespreksnm. handicap en
ident. 27/6, gespreksnm. handicap en armoede
4/11, vergad.
Solvijns: vergaderingen + wb en zv 10-24/4/14;
KVG: chronische pijn 25/10
Bruggen bouwen' 24/4, chronische pijn 4-25/10,
studiedag geweld 25/11
conf. 20 jaar 24/10/15: uitnod., deeln.mappen
gespreksnm. handicap en ident. 27/6, handicap
en armoede 14/11
conf. 20 jaar 24/10/15: etik. + postzegels uitnod.
kopiëren en verzenden verslagen sep-dec
kopiëren en verzenden verslagen + info
kopiëren en verzenden verslagen + info
verzenden boeken en kalenders: postzegels +
omslagen

proefdruk, inlezen op Daisy CD
5,99 CD's
1 889,99 druk 200 ex.

20,00
7,50

25,00

576,60

Plan P
memo stick
papier, inktcartridge, gewone omslagen,
55,68 boekensteunen
VPP
5 agenda's zwart/wit, gratis boek geweld voor
dokters en mut., vrouwendag, 50 folders,
affiches conf. 20 jaar 24/10/15
122,90 folders

diensten en div. goed.

15,00

diensten en div. goed.
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leden
schulden aan nietleden
goederen en diensten
diensten en div. goed.
andere

165,00
848,00
317,05

95,60
107,70
11,25
4 844,88

dec

druk 200 ex.
Ann VdB, Ria, Karla, Manuella
426,41 conf. 20 jaar 24/10/15 + gewone verplaatsingen
conf. 20 jaar 24/10/15: Irene, Els VdB, Klaartje,
99,76 Ruddy, Nadia
wettelijk verplichte, rechtsbijstand
www.persephonevzw.be,.org + plaats

2 927,44

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

Saldo op 31/12/15
zichtrek
spaarrek
kas
totaal

-648,77
1 182,10

3 271,47
9 332,81
370,00
12 974,28

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 20/2/16

