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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



In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de Vlaams-Brabantse Vrouwendag met als
thema “beeldvorming” in Asse. Wij verzorgden er
i. onze stand
ii. een lezing “Beeldvorming over vrouwen met een handicap”



Van februari tot mei begeleidden wij een groep van vijf studenten orthopedagogie van de
Plantijnhogeschool. Wij dienden bij de school een project in rond zichtbaarheid van vrouwen met een
handicap. De vijf studenten kozen dat als hun eindwerk. Zij moesten hierover een theoretisch werk maken,
een buitenlandse studiereis en een praktisch werk. Onze bekendmaking, tijdens het Mano Mundo festival
in Boom, was dat praktisch werk. We wilden interactief straattoneel spelen bij onze stand – wij spelen
waargebeurde anekdotes na en de voorbijgangers mogen/moeten reageren. Van dans, poëzie en
sketches is er niet veel in huis gekomen. Standhouders mochten geen geluidsversterking gebruiken.
Bovendien bleek het allesbehalve eenvoudig te zijn om voorbijgangers aan te spreken. Gelukkig hadden
de studenten een gouden box gemaakt, waar voorbijgangers een kritische vraag konden uit trekken. Zo
was de interactie er toch! Verder hadden de studenten affiches ontworpen met de thema’s waar wij rond
werken. Het was onze bedoeling om onze vzw en onze doelstellingen beter bekend te maken, en daarin
zijn we toch wel geslaagd. Het eindwerk van de studenten over vrouwen met een handicap, kreeg als titel
‘Onbekend is onbemind’. Het is een projectboek geworden van 135 blz..



Deelname aan de driedaagse lentemarkt in Hof ter Schelde in Antwerpen met onze stand



Deelname aan de Open GRIPdag in Leuven n.a.v. 10 jaar GRIP



Deelname aan de studiedag “Schotten doorbreken” in de Katholieke Hogeschool in Geel



Organisatie van een briefschrijfactie naar vlucht- en opvanghuizen, waarin we aandrongen op meer
toegankelijkheid. Bij onze brief voegden wij een gratis exemplaar van ons boek ‘Geweld tegen vrouwen
met een handicap’.



Deelname aan de tweedaagse standenmarkt van de Lichtfeesten in Reet



Organisatie van onze eerste activiteit in Gent met
i. een sneukeltoer in het Huis van Alijn

ii. deelname aan de avond rond de pelgrimstocht naar Compostela, waarin één van onze
leden meestapte


Deelname aan de UCSIA-avond “Seksualiteit en relaties bij mensen met een handicap” in Antwerpen



Organisatie van een cursus weerbaarheid en zelfverdediging i.s.m. KVG en Garance
i. voor vrouwen met een fysische handicap
ii. voor vrouwen met een zintuiglijke handicap



Deelname aan de UCSIA-avond “Minderjarigen en seksueel geweld” in Antwerpen



Bezoek aan de tentoonstelling “Vrijgevochten vrouwen - Combirondleiding Isala & Louise” in Museum M in
Leuven, met gids



Deelname aan de Vrouwendag met als thema “Krachtdadig tegen geweld” in Leuven. Wij verzorgden er
i. onze stand
ii. twee getuigenissen in de workshop over huiselijk geweld



Sensibilisatie rond de rechten van moeders met een handicap, in het kader van VN-verdrag inzake de
Rechten van personen met een Handicap, i.s.m. GRIP en het CGKR



In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, organiseerde de provincie Antwerpen het
toneelstuk “Tussentijd” over partnergeweld. Wij gingen kijken en namen deel aan de nabespreking



Deelname aan de uitreiking van de “Sjoe van Antwerpen”



Deelname aan de driedaagse kerstmarkt in Hof ter Schelde in Antwerpen met onze stand
3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met
Provincie Antwerpen
Provincie Vlaams-Brabant
Stad Antwerpen
Gemeente Reet
Plantijn Hogeschool
Katholieke Hogeschool Kempen
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen
Museum M
Huis van Alijn
Katholieke Vereniging Gehandicapten
VrouwenOverlegKomitee
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

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


Persbericht, 2 mei 2011
Vrouwen met een handicap en hun verhaal tijdens Mano Mundo!



Gazet van Antwerpen - editie Zuid, 7-8 mei 2011
Mano Mundo geeft podium aan vzw



www.plantijnatfestival.be, 7 mei 2011
Persephone vzw op Mano Mundo



www.stampmedia.be, 8 mei 2011
Mano Mundo toegankelijk voor gehandicapten



Handiscoop, september 2011
Met alle geweld
5.

Financies

Resultatenrekening 2011
uitgaven 2011
categorie
activiteiten briefschrijfactie
activiteiten huur zaal 2010
activiteiten huur zaal 2011
activiteiten huur zaal 2011+ eten+
drank
activiteiten inkom
activiteiten inkom
activiteiten tolk 2010
activiteiten uitnod., evaluatief.
2010
activiteiten uitnod., evaluatief.
2011
activiteiten uitnod., evaluatief.
2011
activiteiten vergoeding lesgeefster
activiteiten waarborg

officiële benaming
goederen en diensten
goederen en diensten
schulden aan leveranciers

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

nog te
betaald
betalen
91,08
briefschrijfactie vluchthuizen
96,00
Solvijns
96,00 Solvijns
broodjes voor vergadering
straattheater, weerbaarh zelfverd
336,86
22-23/10
27,25
huis van alijn, museum m
4,00 museum m
116,85
stemtolk

goederen en diensten

9,80

goederen en diensten

20,17

administratie 2010 bibliotheek

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

administratie 2011
administratie 2011
bankkosten

diensten en diverse
goederen
schulden aan leden
andere

boeken voor bibliotheek
gadgets 2010

goederen en diensten
goederen en diensten

18,00
90,99

gadgets 2011
gadgets 2011
inschrijving studiedagen
kosten dubbel terugbetaald
lidgeld

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

91,24

promotie 2010

goederen en diensten

59,00

promotie 2011

451,15

telefoonabonnement GSM
vervoer door leden 2010
vervoer door leden 2011
vervoer door leden 2011
vervoer door niet-leden 2010
verzekering 2011

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

website
zieken

diensten en diverse
goederen
andere

administratie 2010

totaal

workshop 13/11/10
sneukeltoer 3/9/11, weerbaarh
zelfverd 22-23/10
weerbaarh zelfverd 22-23/10,
10,30 museum m

621,20

82,91
52,20

235,81

verzenden verslagen weekend
aan zee, verslagen sep-dec
rangschikking bibliotheek,
vervoerskosten
kantoorbenodigdh., kopiëren en
verzenden verslagen + info,
volmacht aanget. zendingen
42,55 verzenden verslagen sep-dec

62,17

20,00
74,58
55,00

zoeken naar zin vanuit een
rolstoel'
materiaal voor kerstmarkt
materiaal voor kerstmarkt, pasen,
mano mundo, lichtfeesten
19,72 materiaal voor kerstmarkt
20/5 'schotten doorbreken'
VPP, PHOS
postzegels mailing VlaamsBrabant
flyers, perstekst, standplaats
Mano Mundo, puzzels, mozaiek,
affiches, fototoestel, standplaats
vrouwendag

182,55
319,32
30,80

27/feb
263,93

18,50
95,60

wettelijk verplichte, rechtsbijstand
www.persephonevzw.org,
www.persephonevzw.be, logo op
www.hulporg.be

133,20
15,00
3.407,23

436,50

inkomsten 2011
categorie
activiteiten inschrijvingen
activiteiten subsidies
activiteiten subsidies nog te ontv.
activiteiten kostendeling nog te
ontv.
boek blij 2011
boek geweld 2011 auteursrechten
boek geweld 2011 overige
boeken uitlenen
brochure geweld engels, frans
gadgets
kopiekosten
kosten dubbel terugbetaald
lidgeld 2011
lidgeld 2012
promotie waarborg
rente 2010
rente 2011
sponsoring
sprekersvergoeding
tombola
vervoersonkosten
werkingssubsidies

nog te ontofficiële benaming
ontvangen vangen
andere
190,00
weerbaarh zelfverd 22-23/10
subsidies
320,00
weerbaarh zelfverd 22-23/10
rechten, beloofde subsidies
21,56 weerbaarh zelfverd 22-23/10
schuldvorderingen
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
lidgeld
lidgeld
andere
andere
schuldvorderingen
sponsoring
andere
andere

95,00 weerbaarh zelfverd 22-23/10
346,00
2,97
133,00
4,00
12,00
141,00
16,25
74,58
302,00
60,00
50,00
116,76

standplaats Mano Mundo
106,28

10,00
20,00

andere
subsidies

vrouwendag Asse 27/2, pegode
16/9
stad Antwerpen

42,80
750,00

totaal

2.591,36

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

-1.029,53
-815,87

Saldo op 31/12/11
zichtrek

vrouwendag Asse 27/2

272,63

spaarrek

10.003,26

totaal

10.275,89

222,84

