PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE
CHRONISCHE ZIEKTE VZW
maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 473070483
JAARVERSLAG 2018
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

•

Op 24 februari, 24 maart en 28 april organiseerden we in Antwerpen 3 gespeksdagen voor mensen die
nood hebben aan nieuwe inzichten rond leven met een handicap, samen met KVG Antwerpen-Mechelen.
Life coach Natalia Janssens leidde de gesprekken. Zij is, als vrouw met een handicap, ook door het leven
geschoold.

•

In de week van 8/3, internationale vrouwendag, organiseert de stad Brussel jaarlijks de Week van de
Rechten van de Vrouw. Dit jaar was het thema meervoudige discriminatie. Zij vroegen ons om een project
uit te werken rond vrouwen met een handicap. Wij organiseerden op 5/3 een conferentie in het stadhuis
waarop we o.a. de Franse vertaling van ons tweede boek over geweld voorstelden.

•

Op 7/5 namen we deel aan de getuigendag van Grip. Grip organiseert jaarlijks zo’n dag voor de mensen
die in scholen gaan vertellen - getuigen - over leven met een handicap. Het belangrijkste deel van de dag
was een workshop van Rien Van Meensel: De magie van het vertellen van een verhaal. Een getuigenis is
een verhaal, maar hoe breng je dat? Hoe kan je je getuigenis zo brengen dat de leerlingen of studenten
geboeid blijven?

•

Op 13/6 namen we deel aan een Netwerkmoment IntraFamiliaal Geweld in Herentals. Het netwerkmoment
werd georganiseerd door Veilig Thuis regio Turnhout. Op het programma stond de voorstelling van Veilig
Thuis en de werking van de Ketenaanpak aan de hand van een concrete casus. Ketenaanpak is bedoeld
voor de meer complexe en ernstige situaties van intrafamiliaal geweld.

•

Op 30/6 bezochten we Mini-Europa in Brussel onder leiding van een gids. De rondleiding startte om 14 uur
en duurde twee uur.

•

Op 11/9 namen we deel aan een denkdag rond de veranderingen in de eerstelijnszorg, georganiseerd
door het Vlaams Patiëntenplatform. Die veranderingen hebben een dubbel doel:
o Sterker maken van de eerste lijn en ontlasten van de duurdere gespecialiseerde zorg
o Bijdragen aan een toegankelijk, effectief en kwalitatief zorgsysteem voor iedereen, waarin de
patiënt centraal staat

•

Op 18/9 namen we deel aan ‘Kraks@dekrook: Beeldvorming van mensen met een beperking’ in Gent.
Onderzoekers van de universiteit Gent hebben bestudeerd hoe mensen kijken naar mensen met een
beperking. Hun conclusies zijn herkenbaar:
o mensen met een beperking worden niet ernstig genomen
o mensen zien alleen de beperking of zijn verrast
o mensen met een beperking hebben respect nodig
o er moet een mentaliteitswijziging komen, zodat mensen een beperking kunnen kaderen.

•

Van 21/9 tot 23/9 organiseerden we voor onze leden een ontspanningsweekend in Oostende. Wandelen,
uitwaaien, relaxeren en genieten van het samenzijn!

•

Op 29/9 namen we deel aan het Forum van de patiënt in Antwerpen, georganiseerd door Samana. Wij
verzorgden er onze stand.

•

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde in oktober in elke provincie een discussie in groepjes over
noden en knelpunten van patiëntenverenigingen. Wij namen op 5/10 deel aan de discussie in Antwerpen.
Uit de discussie kwamen twee punten naar voor:
o Zorg moet beter afgestemd worden op de thuiszorg.
o Communicatie moet in verstaanbare taal.

•

Garance organiseerde op 15/10 een studiedag in Brussel over hun project rond weerbaarheid van
vrouwen met een mentale handicap. Wij spraken er over ons pionierswerk rond geweld.

•

Wij organiseerden op 20/10 een workshop weerbaarheid en zelfverdediging voor vrouwen met een visuele
of lichamelijke beperking. Normaal mengen we geen beperkingen, maar er waren onvoldoende
inschrijvingen voor twee afzonderlijke groepen. De workshop van 6/10 hebben we geannuleerd.

•

Op 11/11 werkten we mee aan de Vrouwendag in Schaarbeek, georganiseerd door Furia. Deze dag
zoomde in op de actualiteit met drie thema's:
o Feminisme en antiracisme,
o #MeToo 1 jaar later
o Draagmoederschap, borstmelkdonatie en prostitutie.
Tijdens de Grote Feministische Uitwisseling lichtten wij de specifieke situatie toe van vrouwen met een
handicap. Die Uitwisseling viel samen met de lunch en had plaats aan dertien kleine tafeltjes. Aan elk
tafeltje zat een organisatie klaar met haar favoriete thema. Bezoekers en bezoeksters kregen een
overzicht. Ze kozen over welke thema’s ze meer wilden weten en hadden zo ruim de tijd om van het ene
tafeltje naar het andere te gaan. In dat overzicht stond over ons thema:
‘Tafel 5 Volwaardig burgerschap voor vrouwen met een beperking
Vrouwen met een handicap of een chronische ziekte ervaren dubbele discriminatie. Hun specifieke noden
blijven te vaak onder de radar. Bovendien botsen ze op tal van vooroordelen. Hoe garanderen we hen
volwaardig burgerschap?’
Nadien hadden we zelf tijd om deel te nemen aan een debat of workshop.

•

Op 3/12 - Internationale dag van Personen met een Handicap - namen we deel aan de uitreiking van de
Sjoe van Antwerpen. Dit is een trofee die vanuit de Stedelijke Adviesraad van Personen met een
Handicap wordt uitgereikt aan een persoon of een organisatie die zich blijvend inzet voor de integratie van
personen met een handicap.

•

Op 12/12 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
Furia

Garance, een Franstalige vzw die werkt rond preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Katholieke Vereniging Gehandicapten
Samana
Stad Antwerpen
Stad Brussel
Universiteit Gent
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
•

Violence à l'égard des femmes handicapées - Deuxième partie
Vertaling van ons tweede boek over geweld - staat sinds begin maart op persephonevzw.org

•

Persephone vzw aan het woord over de specifieke situatie van vrouwen met een handicap
Gezond.be, 25 april 2018

•

Violence against women with a disability - part 2
Vertaling van ons tweede boek over geweld - staat sinds eind november op persephonevzw.org
5. Financies

Worden gecontroleerd door Fisco Zone bvba in opdracht en voor rekening van Donorinfo.
Saldo op 31/12/18

zichtrek
spaarrek
kas
totaal

1.232,67
9.353,07
0,00
10.585,74

Resultatenrekening 2018

uitgaven 2018
categorie
activiteiten aankopen
activiteiten huur zaal 2017
activiteiten huur zaal 2018
activiteiten huur zaal 2018

officiële benaming
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leveranc.

activiteiten kopies 2017

schulden aan leden

activiteiten kopies 2018
activiteiten kopies 2018 FOUT
activiteiten
ontspanningsweekend
activiteiten terugbetaling subs.
activiteiten uitstap
activiteiten vergoeding
spreekster
administratie 2017

goederen en diensten
goederen en diensten

43,95
43,95

goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leden

604,48
54,66

administratie 2018
administratie 2018
bankkosten
bankkosten
bankkosten FOUT
boeken voor bibliotheek
boek geweld deel 2 vert. en E
gadgets 2016
kantoorbenodigdheden 2017
kantoorbenodigdheden 2018

kantoorbenodigdheden 2018
lidgeld 2018
lidgeld 2018 RECHTZETTING
promotie 2017
promotie 2018
telefoonabonnement GSM
2017
telefoonabonnement GSM
2018
vervoer door leden 2017
vervoer door leden 2017
vervoer door leden 2018
vervoer door leden 2018
vervoer door niet-leden 2017
vervoer door niet-leden 2018
verzekering 2018
website
website modernisering
wenskaarten e.d.
totaal

goederen en diensten
schulden aan leden
diensten en diverse
goederen
schulden aan leden
andere
schulden aan leveranc.
andere
goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leden
diensten en diverse
goederen
diensten en diverse
goederen

schulden aan leden
andere
andere
goederen en diensten
goederen en diensten
diensten en diverse
goederen
diensten en diverse
goederen
goederen en diensten
schulden aan leden
goederen en diensten
schulden aan leden
goederen en diensten
schulden aan niet-leden
goederen en diensten
diensten en diverse
goederen
diensten en diverse
goederen
schulden aan leden

betaald
60,00
120,00

1.563,85

nog te
betalen
Solvijnsgemeenschap 2017
HandiKnap groep
160,00 Solvijnsgemeensch, wb+zelfverd
kleur- en stijladvies 24/6,
22,60 seksualiteit 16/9
30 kopies infomap Week vd
rechten vd vrouw 5/3
idem

wb+zelfverd 6/10 geannuleerd
172,70 mini-europa
HandiKnap groep, demo zelfverd,
wb+zelfverd 20/10
20,30 kopies verslagen sept-dec

11,89 kopies verslagen
81,90
1,58 portkosten uittr. spaarrekening
30,25
5.324,00
90,00 kaarsen
42,00

postzegels

postzegels, kaften, hoezen,
omslagen, inktcartridge,
papier,dymolint, cd's, klasseur,
233,96 ringmappen, tabbladen
25,00
70,00
225,00
100,00

banner
vrouwendag 11/11

12,10
133,10
161,80
124,90
149,48
303,14
100,20 kerstmarkt in Nieuwpoort
95,60
106,26
150,00

deel 1
4,70

9.197,38

1.245,97

inkomsten 2018
categorie

officiële benaming

activiteiten inschrijvingen

andere

activiteiten kopies
RECHTZETTING
activiteiten
ontspanningsweekend
activiteiten
ontspanningsweekend

ontvangen
86,00

schuldvorderingen
andere

426,90

activiteiten subsidies 2017

subsidies

activiteiten subsidies 2018
bankkosten RECHTZETTING
boek blij
boek blij daisy cd
boek geweld
boek geweld deel 2
boek geweld deel 2 vertaling E
boek blij + geweld
boek blij + geweld deel 2
boek geweld + geweld deel 2
boek geweld + geweld deel 2
boek blij + geweld + geweld
deel 2
gadgets
lidgeld 2017
lidgeld 2018
lidgeld 2018
rente 2017
rente 2018
sponsoring
tombola
verjaardagskalenders

subsidies
andere
andere
andere
andere
andere
schuldvorderingen
andere
andere
andere
schuldvorderingen

5.100,42
30,25
65,00
10,00

andere
andere
lidgeld
lidgeld
schuldvorderingen
andere
andere
sponsoring
andere
andere

20,00
178,00
50,00
541,00

werkingssubsidies

subsidies

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

HandiKnap groep 24/2+24/3+28/4,
wb+zelfverd 20/10
30 kopies infomap Week vd
rechten vd vrouw 5/3 dubbel
43,95 terugbetaald

298,00

schuldvorderingen

totaal

nog te ontvangen

stad A'pen vergadering okt-dec
2017
stad Brussel Week vd rechten vd
vrouw, stad A'pen vergadering mrtsept, HandiKnap groep, uitstap
Mini-Europa, wb+zelfverd
attest

293,78

1.331,00 Ann betaalt helft

20,00
15,00

90,00
0,14
0,49
404,87
15,00
begrepen in activiteitssubsidies
stad Antwerpen
7.112,95

1.906,85

-1.423,55
-2.084,43

We hebben 1.423,55 EUR verlies. Dat heeft hoofdzakelijk drie oorzaken:
- We hebben ons tweede boek over geweld in het Engels laten vertalen, wat een goede investering is. De helft van
die vertaling kostte 1.331 EUR. Ann betaalde de andere helft.
- We hebben aan onze webmaster 150 EUR betaald voor de eerste 190 uur van de modernisering van onze
website, wat ook een goede investering is. Als de modernisering voltooid is en de nieuwe site operationeel is,
volgt een tweede – grotere – betaling.
- We hebben 54,66 EUR subsidies moeten terugbetalen, die we teveel hadden gekregen voor de workshop
weerbaarheid en zelfverdediging van oktober 2018.

