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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 juni besprak de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in oktober de planning van de twee volgende 
jaren 

 

• In het kader van de internationale vrouwendag hadden wij op 5/3 een standplaats op de Vlaams-Brabantse 
Vrouwendag in het provinciehuis van Leuven 

 

• Op 6/5 bezochten we de tijdelijke tentoonstelling ‘Een andere wereld’ in het museum Dr. Guislain in Gent, 
waarin vijf eigenzinnige oeuvres aan bod kwamen die balanceren tussen kunst, kunde en wetenschap.  De 
werken waren verdeeld over twee zalen. In de eerste zaal waren vooral kaders met tekeningen te zien en 
daarbij ook de historiek over de kunstenaars. In zaal twee stonden vliegfietsen en zoiets als deltavliegers. 
Het was wel de bedoeling van de bouwers dat ze echt zouden vliegen, maar naar alle waarschijnlijkheid is 
dat nooit gelukt. 

 

• Op 24/6 organiseerden we een workshop kleur- en stijladvies in Antwerpen. Handicap of niet, elke vrouw 
wil er stralend uit zien. Een consulente gaf uitleg over kleuren: de hoofdkleuren en de gemengde kleuren, 
de complementaire kleuren, de analoge kleuren, de koele en de warme kleuren. Daarna kregen we uitleg 
over de verschillende types: wanneer is iemand een lentetype, een zomertype, een herfsttype of een 
wintertype? Een koel of een warm type? Welke types dragen best welke kleuren? Kan je 'foute' kleuren 
dragen? Hoe dan? Daarna kwam kort stijl aan bod: hoe kies je de juiste stof, de juiste accessoires, het 
juiste kapsel? Tot slot kregen we uitleg over kleurpsychologie: welke kleuren hebben welk effect op de 
stemming van mensen? 

 

• Op 17 en 18/6 brachten we een bezoek aan de tentoonstelling 'Afrika TASTisch' in Antwerpen. Zo noemde 
de tentoonstelling over Afrika die liep in het home waar één van onze leden woont. Ze was gemaakt door 
mensen met een visuele beperking van Dagondersteuning De Markgrave. Een fantastische en tastbare 
beleving doorheen de tuin, met randanimatie, drink- en eetgelegenheid en een winkel. 

 

• Op 16/9 organiseerden we een gespreksdag partnerrelaties en seksualiteit in Brugge, exclusief voor 
vrouwen met een handicap of een chronische invaliderende ziekte. Omdat het geen evident onderwerp is, 
namen we er rustig een hele dag tijd voor. Life-coach Natalia Janssens leidde het gesprek. 

 

• Op 28/9 namen we deel aan een netwerkavond van/voor Stadsmakers. Stadsmakers is de organisatie van 
de stad Antwerpen die subsidies geeft aan verenigingen. We volgden er een workshop over vrijwilligers 
werven. 

 



• Van 20 tot 22/10 organiseerden we een ontspanningsweekend in Nieuwpoort. Uitwaaien aan zee, 
bijbabbelen, plannen maken voor 2018 en genieten! 

 

• Op 11/11 werkten we mee aan de Vrouwendag in Mechelen, georganiseerd door Furia. Deze dag zoomde 
in op de actualiteit met vier thema's: 

o Werk, met specifieke aandacht voor de combinatie werk-gezin enerzijds en discriminatie 
anderzijds. 

o Opvoeding en onderwijs, waar stereotypen moeten verdwijnen en talenten moeten kunnen 
openbloeien. 

o Geweld en vrede, met specifieke aandacht voor seksuele straatintimidatie 
o Religie, waar ruimte moet zijn voor emancipatie. 

Wij werkten de eerste twee mee uit en verzorgden onze stand.  
 

• Op 13/12 namen wij deel aan de kerstmarkt van de CM 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 
Furia 
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 

 
Dagbladen of andere tijdschriften publiceerden in 2017 niets over ons. Wel vroegen en kregen twee studenten 
inspiratie van ons voor hun eindwerk: 
 

• Marjolein Wulteput, studente orthopedagogiek in Gent, maakte een masterproef rond 
ervaringsdeskundigheid in de gehandicaptensector. Ze wilde met haar onderzoek in kaart brengen hoe het 
begrip ervaringsdeskundigheid gebruikt wordt in Vlaanderen en gaf hiertoe het woord aan 
ervaringsdeskundigen. 

 

• Pieter-Jan De Buyst, student Gender & Diversiteit, maakte een masterproef rond intersectionaliteit in 
internationale verdragen en nationaal beleid rond gender-gerelateerd geweld. Hij analyseerde daartoe 
internationale verdragen en het nationaal beleid en interviewde experts en personen uit het werkveld. 

5. Financies 

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

http://www.donorinfo.be/


Resultatenrekening 2017 
 
inkomsten 2017         

categorie officiële benaming ontvangen nog te 
ont-

vangen 

  

activiteiten inschrijvingen andere 56,00   kleur- en stijladvies 24/6, 
seksualiteit 16/9 

activiteiten 
ontspanningsweekend 

andere 820,40     

activiteiten 
ontspanningsweekend 

schuldvorderingen   128,90 
 

activiteiten subsidies 2016 subsidies 325,00   stad A'pen vergadering okt nov dec 
2016 

activiteiten subsidies 2017 subsidies 761,50   kleur- en stijladvies 24/6, 
seksualiteit 16/9 

activiteiten subsidies 2017 schuldvorderingen   293,78 stad A'pen vergadering okt nov dec 
2017 

administratie RECHTZETTING andere 13,20     

boek blij  andere 63,00     

boek geweld  andere 0,00     

boek geweld deel 2 andere 13,00     

boek geweld deel 2 commissie andere 9,99     

boek blij + geweld  andere 0,00     

boek blij + geweld deel 2 andere 0,00     

boek geweld + geweld deel 2 andere 40,00     

boek blij + geweld + geweld deel 
2 

andere 81,00     

gadgets andere 185,00     

kantoorbenodigdh. 
RECHTZETTING 

andere 50,40     

lidgeld 2016 schuldvorderingen   20,00  

lidgeld 2017 lidgeld 571,00     

lidgeld 2017 schuldvorderingen   60,00  

lidgeld 2018 lidgeld 20,00    

lidgeld 2019 lidgeld 20,00   
 

promotie korting andere 27,50   korting standplaats vrouwendag 

rente 2016 andere 1,91     

rente 2017 andere 6,53     

rente 2017 schuldvorderingen       

sponsoring sponsoring 32,00     

tombola andere       

verjaardagskalenders andere 70,00     

website RECHTZETTING andere 9,45     

werkingssubsidies subsidies     begrepen in activiteitssubsidies 
stad Antwerpen 

          

totaal   3 176,88 502,68   



uitgaven 2017     

categorie officiële benaming betaald nog te 
betalen 

  

activiteiten aankopen goederen en diensten    

activiteiten huur zaal + drank 
2016 

goederen en diensten 196,00  Solvijnsgemeenschap 2016 

activiteiten huur zaal 2017 goederen en diensten 134,00  kleur- en stijladvies 24/6, 
seksualiteit 16/9 

activiteiten huur zaal 2017 schulden aan 
leveranciers 

 60,00 Solvijnsgemeenschap 2017 

activiteiten kopies 2017 goederen en diensten    

activiteiten kopies 2017 schulden aan leden  30,00 kopies affiches seksualiteit 16/9 

activiteiten weekend goederen en diensten 1 070,40  weekend Ter Duinen 

activiteiten terugbetaling inschr. schulden aan leden  4,00 seksualiteit 16/9 Christine 

activiteiten terugbetaling subs. goederen en diensten 111,18  wb+zelfverd Mech 17/9/16 

activiteiten vergoeding 
spreekster 

goederen en diensten 575,90  kleur- en stijladvies 24/6, 
seksualiteit 16/9 

administratie 2016 FOUT diensten en diverse 
goederen 

13,20  kopies verslagen sept-dec 16 

administratie 2016 diensten en diverse 
goederen 

20,40  kopies verslagen  

administratie 2017 diensten en diverse 
goederen 

75,70  kopies lidkaartenn, verslagen en 
agendapunten, tabel vervoerkosten 
leden, onkostennota boeken geweld 

administratie 2017 schulden aan leden  14,00 kopies verslagen sept-dec 17 

bankkosten andere 89,44   

boeken voor bibliotheek goederen en diensten 29,00  'dromen, denken, doen' 

gadgets 2016 schulden aan 
leveranciers 

 90,00 aankoop kaarsen 

gadgets 2017 schulden aan 
leveranciers 

  paaseitjes 

inschrijving studiedagen goederen en diensten    

kantoorbenodigdheden 2016 diensten en diverse 
goederen 

67,78  etiketten voor bib, mandjes, 
postzegels 

kantoorbenodigdheden 2016 
FOUT 

diensten en diverse 
goederen 

50,40   

kantoorbenodigdheden 2017 diensten en diverse 
goederen 

126,45  postzegels, pak papier 

kantoorbenodigdheden 2017 schulden aan leden  105,87 hoezen, inktcartridge, omslagen vr 
boeken, postzegels 

lidgeld 2017 andere 25,00  VPP 

promotie 2016 goederen en diensten 15,00  info geweld 

promotie 2017 goederen en diensten 188,00  vrouwendag 11/11, kopies info-
kaartjes + ons aanbod + lid worden, 
plastificeren sticker vr banner 

promotie 2017 schulden aan leden  225,00 banner 

telefoonabonnement GSM 2016 diensten en diverse 
goederen 

12,10  dec 

telefoonabonnement GSM 2017 diensten en diverse 
goederen 

133,10   

vervoer door leden 2016 goederen en diensten 220,05   

vervoer door leden 2017 goederen en diensten 22,40   

vervoer door leden 2017 schulden aan leden  286,30  

vervoer door niet-leden 2016 goederen en diensten 100,20  kerstmarkt in Nieuwpoort 

vervoer door niet-leden 2017 goederen en diensten 45,00  int. Vrouwendag Vl-Br 

verzekering 2017 goederen en diensten 95,60  wettelijk verplichte, rechtsbijstand 

website diensten en diverse 
goederen 

148,71  persephonevzw.be, 
persephonevzw.org + plaats, herstel 

wenskaarten e.d. andere    

     

totaal  3 565,01 815,17  



 

inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen   -700,62 

inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen -388,13 

 

Saldo op 31/12/17 

Zichtrek 3 314,77 

Spaarrek 9 355,40 

Kas       83,50 

Totaal           12 753,67 

 

 

De resultatenrekening werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 10/2/18 

 


