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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
o namen wij op 5/3 deel aan de viering bij IVCA in Antwerpen
o hadden wij op 6/3 een standplaats op de Vlaams-Brabantse Vrouwendag in het provinciehuis van
Leuven

•

Op 12/3 organiseerden wij in Antwerpen een gesprek rond vrouwen met een handicap en werk om onze
beleidsaanbevelingen te actualiseren.

•

Op 23/4 organiseerden wij een filosofiedag rond "identiteit en handicap" in Leuven. We stonden stil bij de
rol die je beperking speelt of speelde in de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

•

Op 3/5 namen wij deel aan het info- en uitwisselingsmoment 'Geïntegreerde Zorg' in Hasselt,
georganiseerd door het VPP. We stelden onszelf voor en kregen een presentatie van pilootprojecten om
de zorg voor personen met een chronische ziekte anders te organiseren, zodat er een beter zorg komt
voor hetzelfde budget. Deze projecten moeten vertrekken vanuit de ervaringen van patiënten en
zorgverleners. Patiënten(vertegenwoordigers) zijn dan ook één van de verplichte partners binnen deze
projecten.

•

Op 21/5 organiseerden wij een infonamiddag rond vervangingsinkomens in Boom.

•

Op 19/6 organiseerden wij een bezoek aan de tentoonstelling Amai email! in het MIAT in Gent. Een gids
en een beeldentolk verwachtten ons.

•

Op 16/7 organiseerden wij een filosofienamiddag rond "identiteit en handicap" in Antwerpen. Hetzelfde
onderwerp met dezelfde begeleidster als op 23/4, maar nu een halve dag. Voor alle mensen voor wie een
hele dag te zwaar was.

•

Op 17 en 18/9 organiseerden we samen met KVG een workshop zelfverdediging in Mechelen, op zaterdag
voor vrouwen met een louter fysieke handicap en op zondag voor vrouwen met een verstandelijke
handicap

•

Op 24/9 namen wij deel aan het Forum van de patiënt in Gent, georganiseerd door Samana. Dit Forum
richt zich tot chronisch zieken en biedt informatie en workshops. Wij verzorgden er onze stand.

•

Op 15/10 namen wij deel aan de Trefdag handicap in Leuven, georganiseerd door Grip. Deze Trefdag
richt zich tot mensen met een handicap en biedt informatie en workshops. Wij verzorgden er onze stand.

•

Op 22/10 luisterden wij naar een optreden van Poco a poco in Aartselaar. Poco a poco is een orkest van
maar liefst 80 enthousiaste muzikanten. 40 orkestleden hebben een handicap, 40 niet. Het jongste lid is
15 jaar, de oudste muzikant telt al meer dan 80 lentes. Eén van onze leden speelt er triangel.

•

Op 11/11 werkten we mee aan de Vrouwendag in Antwerpen, georganiseerd door Furia. Deze dag in op
de actualiteit met drie thema's:
o Gendergerelateerd geweld is universeel, net als het verzet (in verschillende vormen) ertegen. Dat
bij ons de man/vrouwgelijkheid gerealiseerd is en dat de daders vreemdelingen zijn, klopt niet.
o Een workshop rond werk, betaald én onbetaald, werkbaar werk, zinvol werk, combineerbaar
werk...
o Een workshop rond verschillende relatievormen en seksualiteit
Wij werkten de eerste twee mee uit en verzorgden onze stand.

•

Op 9/12 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
Stad Antwerpen
Provincie Vlaams-Brabant
Vlaams Patiëntenplatform
Furia (nieuwe naam voor VrouwenOverlegKomitee)
Samana (nieuwe naam voor Ziekenzorg)
Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Katholieke Vereniging Gehandicapten
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
•
•

Sterk, maart 2016
“Grensoverschrijdend gedrag

de aanpak bij Tordale en Persephone”

Handiscoop, maart-april 2016
Boekbespreking van ons boek “Geweld tegen vrouwen met een handicap – deel 2”

•

Gazet van Antwerpen, 19 september 2016
“Vrouwen met een beperking kunnen zich wél verdedigen”
5. Financies

Worden gecontroleerd door Fisco Zone bvba in opdracht en voor rekening van Donorinfo.
Resultatenrekening 2016
inkomsten 2016

categorie

officiële benaming

nog te
ontontvangen vangen

activiteiten inschrijvingen

andere

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

subsidies
schuldvorderingen
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere

114,50

daisy cd

andere

25,00

gadgets
juwelen commissie
lidgeld 2015
lidgeld 2016
lidgeld 2017
rente 2015
rente 2016
rente 2016
sponsoring
tombola
verjaardagskalenders

andere
andere
andere
andere
andere
andere
andere
schuldvorderingen
sponsoring
andere
andere

87,50

werkingssubsidies

subsidies

totaal

235,00

2 616,15

gespreksnm Leuven 23/4,
gespreksnm Boom 21/5,
gespreksnm A'pen 16/7,
wb+zelfverd Mech 17-18/9/16
subs. IGVM conf. 20 jaar deel 2,
gespreksnm A'pen 16/7, stad A'pen
wb+zelfverd Mech 17-18/9/16, stad
A'pen vergadering mei juni aug
325,00 stad A'pen vergadering okt nov dec

50,00
0,00
87,00
253,50
0,00
0,00
64,00

geweld deel 2, geweld + geweld
deel 2
los verkocht met pasen; int.
Vrouwendag, nat. Vrouwendag,
kerstmarkt
4,50 Medibling

20,00
516,00
20,00
12,07
7,92
1,91
291,00

hoofdzakelijk PHTI Gent

440,00
begrepen in activiteitssubsidies stad
Antwerpen
4 839,64

331,41

uitgaven 2016
categorie
activiteiten aankopen
activiteiten gids
activiteiten drank + taart 2016

officiële benaming
goederen en diensten
goederen en diensten
goederen en diensten

activiteiten huur zaal 2015

goederen en diensten

180,75

activiteiten huur zaal 2016

goederen en diensten

95,00

activiteiten huur zaal 2016
activiteiten kopies 2015
activiteiten kopies 2016
activiteiten kopies 2016
activiteiten terugbetaling inschr.
activiteiten terugbetaling subs.
activiteiten vergoeding
spreekster
administratie 2015

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

administratie 2016
administratie 2016
bankkosten
bankkosten
boek geweld deel 2
boek geweld deel 2
teruggekregen
boeken voor bibliotheek
gadgets 2016
inschrijving studiedagen
kantoorbenodigdheden 2015
kantoorbenodigdheden 2016
kantoorbenodigdheden 2016
lidgeld 2016
postvolmacht voor 3 jaar
promotie 2016
promotie 2016
telefoonabonnement GSM 2015
telefoonabonnement GSM 2016
vervoer door leden 2015
vervoer door leden 2016
vervoer door leden 2016
vervoer door niet-leden 2015
vervoer door niet-leden 2016
verzekering 2016
website
wenskaarten e.d.
totaal

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

betaald

nog te
betalen

75,00
29,00

120,00
7,40
34,12
4,80
24,00
96,18
993,20
21,96
16,78
28,05

bezoek MIAT 19/6
gespreksnm Boom 21/5
gespreksnm. Hasselt 4/11,
Solvijnsgemeenschap 2015
gespreksdag Leuven 23/4,
gespreksnm. Boom 21/5
mndl.vergaderingen, gespreksnm
A'pen 16/7, wb+zelfverd 17/9
gespreksnm. Hasselt 4/11/15
subsidiedossier IGVM 20 jaar
gespreksnm Boom 21/5
wb+zelfverd Mech 17/9/16
wb+zelfverd Mech 17/9/16
gespr.dag Leuven 23/4, gespr.nm
A'pen16/7, wb+zelfv Mech 17-18/9
kopies verslagen sept-dec
kopies lidkaarten leden, kopies
verslagen en agendapunten
kopies verslagen en agendapunten

50,05
1 889,99

2,96 portkosten spaarrekening
druk 200 ex.

10,00
90,00 aankoop kaarsen
60,00 stempel, postzegels
114,01

25,00
45,00
305,00

inktcartridge, postzegels
etiketten voor bib, mandjes,
110,53 postzegels
VPP
aangetekende zendingen afhalen
vrouwendag, 150 folders
kopies info boeken, info geweld,
81,20 affiche boek boek geweld 2

15,00

dec

143,67
conf. 20 jaar 24/10/15 + gewone
verplaatsingen

277,31
59,62
220,05
99,76
95,60

100,20 kerstmarkt in Nieuwpoort
wettelijk verplichte, rechtsbijstand

94,26

4 672,12

943,33

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

-444,40
167,52

Saldo op 31/12/16
Zichtrek
3 776,88
Spaarrek
9 349,92
Kas
15,00
Totaal
13 141,80

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 10/6/17

