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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 

 

 Organisatie van de gespreksnamiddag ‘Liefde zonder grenzen’ in Leuven  
 

 Deelname aan het vrijwilligersevenement van het Antwerps servicepunt vrijwilligers met onze stand 
 

 In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan  
i. de vijfjaarlijkse Wereldvrouwenmars tegen geweld en armoede in Brussel 
ii. het symposium over resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad over "vrouwen, oorlog en 

vrede" in Antwerpen 
iii. de lezing “Voorbij de grens” met Lieve Blancquaert in Antwerpen 

 

 Deelname aan de welzijnsmarkt over huiselijk geweld van de Provincie Antwerpen met onze stand 
 

 Deelname aan het PHOS-persmoment ‘Handicap en ontwikkelingssamenwerking: dringend nood aan 
actie’ in Brussel 

 

 Organisatie van een mailing naar 150 artsen, kinesisten, patiëntenverenigingen,… in Antwerpen 
 

 Organisatie van de gespreksnamiddag ‘Omgaan met hulp’ in Antwerpen  
 

 Verzending van een suggestie aan de Vlaamse Regering m.b.t. bescherming van vrouwen met een 
handicap die slachtoffer zijn - of dreigen te worden - van huiselijk geweld, als mogelijke doelstellingen voor 
het bewerkstelligen van gelijke kansen inzake handicap 

 

 Deelname aan de tweedaagse standenmarkt van de Lichtfeesten in Reet  
 

 Organisatie van een mailing naar 85 artsen, kinesisten, patiëntenverenigingen,… in Vlaams-Brabant 
 

 Deelname aan de VPP-samenkomst om beleidsprioriteiten op te stellen in Antwerpen 
 

 Organisatie van een vormingsweekend in Oostende met als thema “Hoe kunnen wij onze doelgroep beter 
bereiken?” i.s.m. twee coaches 

 



 Deelname aan de persconferentie van KVG en VFG over het wetenschappelijk onderzoek rond handicap 
en armoede in Antwerpen 

 

 Deelname aan het slotfeest van de vijfjaarlijkse Wereldvrouwenmars tegen geweld en armoede in 
Tervuren met onze stand 

 

 Deelname aan de Vrouwendag met als thema “De toekomst van het feminisme” in Schaarbeek 
 

 Organisatie van de workshop ‘meer mezelf zijn met mijn handicap II’ in Kessel-Lo 
 

 Deelname aan de terugkoppeling van het doelstellingenkader voor de Vlaamse regering in Brussel, met 
nogmaals een pleidooi voor de bescherming van vrouwen met een handicap die slachtoffer zijn - of 
dreigen te worden - van huiselijk geweld 

 

 In het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen, deelname aan de standenmarkt van de 
Provincie Antwerpen in Turnhout 

 

 Deelname aan de uitreiking van de “Sjoe van Antwerpen” 
 

 Deelname aan de Timotheus-kerstmarkt in Merksem met onze stand 

3. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

  
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met 

Provincie Antwerpen 
Stad Antwerpen  
Gemeente Reet 
Vlaams Patiëntenplatform 
WereldVrouwenMars 
Platform Handicap en OntwikkelingsSamenwerking 
Katholieke Vereniging Gehandicapten 
VrouwenOverlegKomitee 
Vlaamse regering 
Timotheus 
 
 

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil 
stimuleren  
 
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 

 

 De Bond, 14 mei 2010 
Omgaan met hulp 
 

 Persbericht,  22 november 2010 
Pionierswerk van vrouwen met een handicap rond intrafamiliaal geweld 
 

 www.hulporganisaties.be, 26 november 2010 
Belgische studie en boek over geweld bij vrouwen met handicap is pionierswerk 
 



 www.phos.be, 15 december 2010  
Een boek over geweld tegen vrouwen met een handicap 

5.  Financies 

 
Resultatenrekening 2010     

uitgaven 2010         
       

categorie officiële benaming betaald 
nog te 
betalen   

activiteiten huur zaal 2009 
goederen en 
diensten 96,00   Solvijns 

activiteiten huur zaal 2010 
schulden aan 
leveranciers   96,00 Solvijns 

activiteiten huur zaal 2010 + drank 
goederen en 
diensten 158,00   

jeugdherberg Leuven 20/2, de 
curve 13/11 

activiteiten logies volpension 
goederen en 
diensten 774,34   weekend aan zee 

activiteiten terugbet. inschr. 
worksh. 

goederen en 
diensten 15,00     

activiteiten tolk 
schulden aan 
leveranciers   116,85 stemtolk 

activiteiten uitnodigingen 
goederen en 
diensten 47,40   

jeugdherberg Leuven 20/2, de 
curve 13/11 

activiteiten vergoeding spreeksters 
goederen en 
diensten 2.010,00   

geschenkbon 20/2, coaching 
weekend, de curve 13/11 

activiteiten waarborg 
goederen en 
diensten 185,00   

de curve 13/11, weekend aan 
zee 

administratie 2009 
diensten en diverse 
goederen 48,60   verzenden verslagen aug -dec 

administratie 2010 excl. biblioth. 
diensten en diverse 
goederen 139,13   

kantoorbenodigdh., kopiëren en 
verzenden verslagen + info 

administratie 2010 bibliotheek 
diensten en diverse 
goederen 38,94   rangschikking bibliotheek 

administratie 2010 schulden aan leden   83,51 verzenden verslagen sep -dec 

bankkosten andere 65,09     

boeken voor bibliotheek 
goederen en 
diensten 48,28     

gadgets 
goederen en 
diensten 183,14   

materiaal voor Pasen, 
lichtfeesten 

gadgets schulden aan leden   49,61 materiaal voor kerstmarkt 

lidgeld andere 50,00   VPP, PHOS 

promotie 2010 schulden aan leden   68,80 postzegels mailing 

promotie 2010 excl. tent 
goederen en 
diensten 1.340,86   

1400 folders, flyers, mailing, fluo 
hesjes, standplaats wvm 

promotie 2010 tent 
goederen en 
diensten 560,06   tent incl. verlichting 

telefoons abonn GSM 
diensten en diverse 
goederen 157,65     

vervoer door leden 2009 
goederen en 
diensten 261,40    

vervoer door leden 2010 schulden aan leden   319,32  

vervoer door niet-leden 2010 andere schulden   62,70  

verzekering 2010 
goederen en 
diensten 95,60   

wettelijk verplichte, 
rechtsbijstand 

website 
diensten en diverse 
goederen 133,20   

www.persephonevzw.org, 
www.persephonevzw.be, logo op 
www.hulporg.be 

          

totaal   6.407,69 796,79   



     

inkomsten 2010         
       

categorie officiële benaming ontvangen 
nog te ont-
vangen   

activiteiten inschrijvingen andere 418,00   

jeugdherberg Leuven 20/2, 
weekend aan zee, de curve 
13/11 

activiteiten waarborg andere 60,00     

boek blij 2010 andere 335,00     

boek geweld 2009 andere 19,00     

boek geweld 2010 auteursrechten andere 26,73     

boek geweld 2010 overige andere 87,00     

verkoop fluo hesje andere 7,50     

gadgets andere 154,05     

lidgeld 2010 lidgeld 317,00     

lidgeld 2011 lidgeld 60,00     

lidgeld 2012 lidgeld 15,00     

lidgeld 2010 nog te ontvangen schuldvorderingen   45,00  

rente 2009 andere 116,10     

rente 2010 schuldvorderingen   116,76   

sponsoring sponsoring 5.042,25     

sprekersvergoeding andere 75,00     

tombola andere       

          

totaal   6.732,63 161,76   

     
inkomsten - uitgaven met schulden en 
schuldvorderingen -310,09   
inkomsten - uitgaven zonder schulden en 
schuldvorderingen 324,94   

 
Saldo op 31/12/10  

zichtrek 1.205,26 

spaarrek 9.886,50 

totaal 11.091,76 

 


