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1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
1.1. Structuur organisatie
Officiële naam van de vereniging Westhoek Vrijetijd Anders vzw
Wettelijk statuut

Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke zetel
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoonnummer

Rijselstraat 98
8900 Ieper
057/21 55 35

Werkings-/administratief adres
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoonnummer
e-mailadres

Rijselstraat 98
8900 Ieper
057/21 55 35
info@wvavzw.be

Leden Raad van Bestuur
Voorzitter
Leden

Verantwoordelijke werking
Website

Vrijetijdszorg

Kathleen Bevernage (sinds 01.01.2017)
Daniël Vannieuwenhuyse
Jochen Vanthourenhout
Jan Riem
Ben Lambrey (overleden halfweg 2017)
Chris Catry
Jan Vannobel
Eva Ryde/Marieke Cloet

Patrick Masson
www.wvavzw.be
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2. VISIE
Westhoek Vrijetijd Anders (WVA) is een vrijetijdszorgorganisatie voor personen met (een
vermoeden van) een beperking en voor andere kansengroepen. Wij streven ernaar om onze
doelgroepen op weg te helpen om een gepaste vrijetijdsinvulling te vinden. Voor ons staan
de thema’s emancipatie, inclusie en integratie centraal.
Wij willen streven naar een volwaardige plaats voor personen met (een vermoeden van)
een beperking in de maatschappij, vooral op vlak van vrije tijd. Vrije tijd is een zeer
belangrijke factor in het leven. Daarom willen wij onze doelgroep een kwalitatieve en
betaalbare vrijetijdsbeleving aanbieden. We proberen met hen zoveel mogelijk deel te
nemen aan activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod. Maar niet alle personen met
een beperking kunnen daar terecht, net wegens die beperking. Vooral personen met een
verstandelijke beperking hebben het moeilijk in het reguliere vrijetijdscircuit. Vandaar dat
wij ook een eigen aanbod hebben van activiteiten op hun maat.
Ontmoeting is voor onze doelgroep een heel belangrijk aspect en dat in een aangenaam en
vertrouwd kader. Wij bieden hen dat in onze vernieuwde ontmoetingsruimte met de
toepasselijke en zeer begrijpbare naam ‘biNus’ (Iepers voor ‘bij ons’) waar ze zich kunnen
thuis voelen, creatief zijn en zich ontwikkelen, samen met anderen.
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in deze werking. Zij verruimen in grote mate ons
eigen vrijetijdsaanbod en brengen heel diverse talenten en competenties binnen.
Als organisatie investeren wij steeds meer in netwerkvorming en samenwerking met heel
diverse partners, ten einde onze doelen te bereiken (zie verder in dit jaarverslag).

Vrijetijdszorg
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3. PERSONEEL
3.1. Relevante ervaring in de sector
Patrick Masson, coördinator
38u/week (tewerkgesteld sinds 1/12/2016)
Taken: algemene leiding, financieel beleid, personeelsbeleid, contact met de Raad van
Bestuur, contact met externe organisaties, herstructurering en trekker nieuwe projecten,
coördineren van de deelwerkgroepen, opmaak subsidiedossiers en –rapportage.
Relevante ervaring: 17 jaar werkervaring als leidinggevende in CAW Menen en via diverse
hobby’s en engagementen thuis in heel wat regionale sport- en cultuurorganisaties.
Carine Leire, verantwoordelijke reizen, kampen, weekends, daguitstappen, en
deelnames aan activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod
38u/week (tewerkgesteld sinds 1/02/2011)
Taken: organisatie reizen (Spanje, Bulgarije, fietsvakantie, Ardennen, Celles, Ter Duinen)
en kampen (paardenkampen), vrijetijdsweekend, zorgmidweken, sportuurtjes, de
biNusstappers, grote activiteiten, zomer(dag)uitstappen, VTB, probleemoplosser voor de
praktische problemen binnen de werking.
Relevante ervaring: SMOG – reisinformatie - communicatie
Sien Jacques, verantwoordelijke speelpleinwerking, vrijetijdstrajectbegeleiding,
externe contacten i.v.m. jeugd, interne ICT
38u/week (tewerkgesteld sinds 26/03/2012)
Taken: Speelpleinwerking Spelewijs: zomervakantie en activiteiten in tussentijdse
vakantieperiodes, organisatie DUS-dagen, ondersteuning en vorming monitoren
speelpleinwerking, VTB (vrijetijdstrajectbegeleiding), externe contacten i.v.m. jeugdwerk,
probleemoplosser voor interne ICT problemen.
Relevante ervaring: bachelor sociaal werk - SMOG
Ivo Braem, verantwoordelijke voor vrijwilligerswerk, weekendwerking, dagbesteding
en JobiN
38u/week (tewerkgesteld sinds 7/04/2015)
Taken: Werven vrijwilligers, uitwerken vrijwilligersbeleid, vorming vrijwilligers,
aanspreekpunt voor vrijwilliger, weekendwerking, ’t Achternoentje, JobiN, VTB.
Relevante ervaring: 7 jaar tewerkgesteld als opvoeder A2 in leefgroep voor personen met
een beperking (Vesta vzw).
Peter Vermeersch: boekhouding
15u/week: boekhoudkundige verrichtingen ter voorbereiding van extern boekhoudkantoor,
opmaken begroting, balansen, opmaak tussentijdse evaluaties per werking, facturatie.
Regelmatige rapportering aan raad van bestuur.
Relevante ervaring: werkte als boekhouder in rusthuizen.
Vakantiejobs: Net als vorige jaren engageerden wij in juli en augustus twee studentes,
Silke Beele en Lies Demeulenaere, om onze drukke zomerwerking te ondersteunen.
Vrijetijdszorg
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3.2. Omschrijving vorming en opleiding personeel-vrijwilligers
Moment 1: Op 25.02.2017 gaf vrijwilliger en leraar BLO Jan Riem deel 1 van onze SMOGcursus aan 10 nieuwe monitoren van onze speelpleinwerking (1 dagdeel).
Moment 2: Op 11.03.2017 gaf vrijwilliger en leraar BLO Jan Riem deel 2 van onze SMOGcursus aan 11 nieuwe monitoren van onze speelpleinwerking (1 dagdeel).
Moment 3: Op 23.03.2017 participeerden Carine Leire en Patrick Masson aan de
‘Welzijnsdate’, georganiseerd vanuit het Zorgnetwerk Ieper, waarbij 8 Ieperse sociale
organisaties bezocht werden en uitleg gaven over hun werking (2 dagdelen).
Moment 4: Op 25.03.2017 gaf vrijwilliger en leraar BLO Jan Riem deel 3 van onze SMOGcursus aan 9 nieuwe monitoren van onze speelpleinwerking (1 dagdeel).
Moment 5: Op 22.05.2017 volgde coördinator Patrick Masson een infosessie rond ‘Werkbaar
en Wendbaar Werk’, georganiseerd door onze werkgeverskoepel SOM vzw (1 dagdeel).
Moment 6: In het najaar volgde Sien Jacques een cursusreeks Gegevensbeheer (Access en
Excel), georganiseerd door vzw Miras (14 dagdelen).
Moment 7: Op 12.10.2017 volgde Sien Jacques een studiedag rond Toegankelijk Jeugdwerk,
georganiseerd door vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (1 dagdeel).
Moment 8: Op 06.05. 2017 volgden 7 monitoren van Spelewijs een vorming gegeven door
VDS over ‘activiteiten voorbereiden’: welke brainstormtechnieken kun je gebruiken; hoe
kun je je inkleding pimpen; hoe til je een bestaande activiteit naar een hoger niveau,…(1
dagdeel).
Moment 9: Op 30.06.2017 volgden 12 monitoren van Spelewijs een vorming over ‘toneel:
leren improviseren’, gegeven door vzw Kip van Troje (1 dagdeel).

4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
4.1. Participatie en levenskwaliteit
Kennisverspreiding naar en begeleiding van personen met een (vermoeden van) beperking
in hun zoektocht naar een gepaste en voor hen zinvolle vrijetijdsinvulling. We proberen
onze doelgroep zoveel mogelijk te stimuleren en te motiveren tot deelname aan
activiteiten, als middel tegen de verveling en vereenzaming en om hun eigenwaarde en dus
hun levenskwaliteit te verhogen, zodat ze zoveel mogelijk als volwaardig lid in de
maatschappij kunnen meedraaien.

Vrijetijdszorg
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4.2. Emancipatie en inspraak
We willen zoveel mogelijk personen met een (vermoeden van) beperking mondiger maken
en een stem geven. Zo is de kans kleiner dat ze het slachtoffer worden van misbruiken. Dit
is nodig in het kader van hun verzelfstandiging. Ze worden binnen onze organisatie ook
zoveel mogelijk gestimuleerd om een eigen mening te vertolken. Dit doen we door
verschillende inspraakmomenten bv in de keuze van activiteiten.

4.3. Inclusie
WVA probeert burgers, lokale beleidsmensen en instanties zoveel mogelijk te informeren,
te motiveren en te stimuleren om inspanningen te doen, zodat personen met een
(vermoeden van) beperking gelijkwaardig behandeld worden en er eerder gefocust wordt
op hun capaciteiten dan op hun beperking. Alleen op die manier kunnen zij als volwaardige
leden opgenomen worden in onze samenleving.

4.4. Respect en diversiteit
Binnen onze organisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig. Wij zijn niettemin zeer
veeleisend wat betreft het wederzijds respect: elke vrijwilliger ondertekent dit in
zijn/haar contract met onze vereniging. We wijzen ook zowel de doelgroep als het
personeel erop, dat voor ons respect ‘in verschil’ zeer hoog in het vaandel staat.

4.5. Pluralisme en transparantie
Wij voeren een open beleid met inspraak van zowel de klanten, hun familie en
begeleiders, als onze vrijwilligers. Ook wat betreft het personeelsbeleid is er een heel
open sfeer, zodat iedereen voldoende geïnformeerd is over waarom sommige beslissingen
genomen worden en iedereen zich goed kan voelen op zijn werk. Wij zijn een pluralistische
organisatie met respect voor de verschillende meningen en met aandacht voor het
welbevinden van de groep.

5. WERKING
5.1. Aanbod activiteiten
5.1.1. Activiteiten in eigen beheer
5.1.1.1. Spelewijs
Wat?
Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud. Dit is geen
inclusief speelplein: ook de brussen zonder beperking zijn welkom op Spelewijs. Hier
kunnen kinderen met beperking net zoals in andere speelpleinen ravotten, lachen, zingen,
fantaseren, knutselen… maar met speciale aandacht voor de persoonlijke noden van elk
kind. Dit vergt een groot aantal monitoren, meer structuur, meer duidelijkheid…
Vrijetijdszorg
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Waar en wanneer?
Spelewijs gaat door in De Klepper Kanteelpad 4 in Ieper. Dat is een gebouw, dat wij delen
met KSA Stormklokke. Ons deel omvat: een zaal, een keuken en verschillende lokalen, een
speelplein en een groot speelterrein. Het domein is volledig omheind en ligt naast een
groene zone en vlak bij het stedelijk sportcomplex en zwembad.
Spelewijs gebruikt het gebouw en het domein tijdens alle vakantieperiodes.
De eerste week van de zomervakantie is voorzien voor een grondige voorbereiding door de
monitoren. De laatste week is er geen werking, zodat er kan opgeruimd worden. Tijdens
de zomer gebruiken wij namelijk de clublokalen van de KSA, die tijdens het schooljaar niet
voor ons beschikbaar zijn. Het klaarzetten en opruimen vergt dus enkele dagen werk.
In 2017 was Spelewijs open van 5 juli tot en met 24 augustus en kwamen er 92 kinderen
naartoe. Tijdens de speelpleinwerking in de zomer 2017 werd er om budgettaire redenen
geen kamp georganiseerd.
De tussentijdse vakanties van 2017:
-in de krokusvakantie: 28 februari en 1 maart met gemiddeld 28 deelnemers per dag
-in paasvakantie: 4-5-6-11-12-13 april met gemiddeld 30 deelnemers per dag
-in de herfstvakantie: 2 en 3 november met gemiddeld 32 deelnemers per dag
-in de kerstvakantie: 27-28-29 december met gemiddeld 32 deelnemers per dag
In totaal bereikten we 111 individuele kinderen doorheen het ganse jaar.
Kostprijs voor ouders en organisatie
In 2017 betaalden de ouders 8 euro per dag voor het eerste kind, 7,5 euro voor het tweede
kind, 7 euro voor het derde kind van het gezin. We boden warme middagmalen aan.
Daarvoor werkten we met een externe cateringdienst. De ouders betaalden hiervoor 3
euro. De kinderen krijgen daarbovenop tussendoortjes in de voor- en namiddag
(inbegrepen in de dagprijs).
Onze dagprijs ligt hoger dan die van reguliere speelpleinwerking. De voornaamste reden is
omdat de hogere zorgvraag van de kinderen meer monitoren vereist. Het gemiddelde in
onze speelpleinwerking is 1 moni voor 3 kinderen, met extra 1-op-1-begeleiding waar
nodig. In een regulier speelplein is dit 1 moni voor 10 kinderen. Voor het vervoer wordt er
5 euro per dag, per gezin gevraagd.
Aangezien wij veel kwetsbare gezinnen bereiken, is er een sociaal tarief. Hiervoor vragen
we een minimale administratieve inzet van de ouders.
Voor onze organisatie blijft de grote kost van vervoer een pijnpunt. Reden: we hebben te
maken met een aantal ouders die niet beschikken over een vervoermiddel en waarvoor het
openbaar vervoer in de Westhoek ontoereikend is. Veel kinderen wonen afgelegen, gezien
de grootte van ons werkingsgebied. Zo verwelkomen we bv kinderen vanuit Koksijde.
Dit vergt zeer veel organisatie tijdens de vakantiewerking en de kost moeten wij voor een
groot deel zelf dragen. Voor sommige ouders is dit een criterium om hun kinderen al dan
niet naar de speelpleinwerking te (kunnen) sturen. Aangezien we relatief veel (financieel)
Vrijetijdszorg
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kwetsbare gezinnen bereiken, is alles doorrekenen aan de ouders (volledige vervoerkost en
chauffeur) geen optie.
Bekendmaking
Er wordt een brief met folder gestuurd aan de ouders van vroegere deelnemers. We gaan
op bezoek naar scholen, CLB’s, buitengewoon onderwijs en instellingen Bijzondere
Jeugdzorg. De grootste reclame voor ons is de mond-aan-mond reclame van de tevreden
ouders.
Indien nieuwe kinderen inschrijven wordt steeds afgesproken met de ouders, al dan niet
via huisbezoek, om alle nodige info over Spelewijs op een duidelijke en laagdrempelige
manier te kunnen aanbieden. Daarbij wordt een inlichtingenfiche opgemaakt voor elk kind
(wat zijn de noden zoals hulp bij maaltijden of toiletbezoek, speciale aandachtspunten,
eventuele medicatie, karaktertrekken, …). Al deze informatie wordt verzameld in een map
en gecommuniceerd met de moni’s en ligt tijdens de activiteiten steeds ter beschikking
van de moni’s.
Deelnemende kinderen
In 2017 namen 111 kinderen tussen 3 en 16 jaar deel aan de activiteiten van Spelewijs. Zij
waren samen goed voor 4578 dagdelen activiteiten.
Indeling groepen
De deelnemers aan de Spelewijswerking zijn tussen 3 en 16 jaar. De groepen worden niet
strikt per leeftijdscategorie ingedeeld, maar wel volgens hun capaciteiten.
Tijdens de werking worden de kinderen ingedeeld in 3 groepen:
de Pimpampoentjes: de jongsten
de Koala’s: de middengroep
de Grizzly’s: oudsten
Daarnaast hebben we ook onze “IB’tjes”, of kinderen die individuele begeleiding
krijgen. Zij sluiten aan bij één van voorgaande groepen, of doen een aparte
activiteit.
Kinderen met speciale zorg
In 2017 waren er op de 111 deelnemers aan de zomervakantie:
- 6 die omwille van de aard van hun beperking individuele begeleiding nodig hadden;
- 15 kinderen hadden medicatie nodig tijdens de werking;
- 12 kinderen moesten geholpen worden bij toiletbezoek;
- 2 kinderen droegen een luier.
Tijdsindeling tijdens de werking
Per week wordt er gewerkt met een weekthema en een rode draad doorheen de ganse
duur van de zomerwerking. Het weekthema komt steeds aan bod in een toneelmoment ’s
morgens.
De dagindeling wordt zoveel mogelijk strikt nageleefd, omdat veel deelnemers nood
hebben aan structuur.
07:30 – 09:00
opvang
09:00 – 09:15
dagopening met toneeltje
09:15 – 10:00
knutselactiviteit
Vrijetijdszorg
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10:00
10:15
12:00
14:00
15:45
16:00

– 10:15
– 12:00
– 14:00
– 15:45
– 16:00
– 17:00

10-uurtje
voormiddagactiviteit
middagmaal en vrij spel
namiddagactiviteit
4-uurtje
opvang en vertrek met de bussen of ophalen door de ouders

Bij elk verzamelmoment wordt er gewerkt met een herkenningsmelodietje, dat elk jaar
terugkomt.
’s Avonds krijgen de kinderen een heen-en-weerschriftje mee naar huis. Er worden ook
heel regelmatig uitstappen gedaan of sportmomenten zoals zwemmen.
Monitoren
De kinderen worden intensief begeleid door een groep gemotiveerde moni’s. De moni’s
krijgen een vrijwilligersvergoeding. Het bedrag van de vergoeding hangt af van het aantal
jaren ervaring bij Spelewijs en het al dan niet hebben van een relevant diploma of attest.
Doorheen het jaar worden verschillende gratis vormingen aangeboden die veelal door
externe partners worden gegeven. De moni’s worden op de hoogte gehouden van de
monitorencursussen van derden.
Per week worden er twee weekverantwoordelijken aangeduid. Dit zijn ervaren moni’s die
instaan voor een goed verloop van de dag. Daarnaast is er een administratief
verantwoordelijke die instaat voor de logistiek en de administratie. De groep wordt
aangestuurd door een personeelslid van WVA (Sien Jacques). De moni’s komen tijdens de
vakantiewerking dagelijks samen na de activiteiten om het dagverloop te bespreken en om
de planning en taakverdeling voor de volgende dag te overlopen.
De monitorengroep heeft een stuurgroep, De Kern genaamd. Zij komen ongeveer
tweemaandelijks samen om de organisatie van Spelewijs over de hele lijn te bespreken. In
het voorjaar gaat de Kern op werkweekend ter voorbereiding van de zomervakantie en het
najaar van Spelewijs.
Na de zomervakantie is er een ontspannend moniweekend, waarvoor alle monitoren
kunnen inschrijven.
Werving monitoren
Dit gebeurt door folders te verspreiden aan de twee laatste jaren van het secundair
onderwijs, hogescholen, bezoeken met animatie aan de secundaire scholen van de stad
Ieper, sociale diensten, voorzieningen, CLB’s, bibliotheken. En vooral via mond-aanmondreclame van andere moni’s. Een maand vóór de Paasvakantie versturen we een brief
met folder naar alle jongeren die dit jaar 16 worden.
5.1.1.2. DUS-dagen
DUS staat voor Dag Uitstap Spelewijs. We merkten dat vele kinderen die naar Spelewijs
komen, moeilijk bij andere jeugdbewegingen kunnen aansluiten.

Vrijetijdszorg
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Daarom organiseren we één keer per maand op zaterdag een DUS-dag voor de kinderen van
Spelewijs. De activiteiten zijn heel uiteenlopend.
De uitstappen die we organiseerden in 2017 zijn:
- Zwemmen in Menen
- Kindershow met Clown Herbie
- Astrolab Iris
- Bakfestijn
- Oude Kaasmakerij
- Zwemmen in Poperinge
- Kasteel Beauvoorde
De kostprijs varieert steeds. We proberen deze steeds zo laag mogelijk te houden. In de
kostprijs zit alles inbegrepen: begeleiding, vervoer, 4-uurtje, eventuele inkomprijs.
De kinderen worden vergezeld door een groep moni’s die ze kennen van de
speelpleinwerking. In 2017 namen gemiddeld 12 kinderen en 5 moni’s deel per activiteit.
5.1.1.3. JobiN
JobiN is de jongerenwerking van WVA vzw. Vooral in de zomer worden activiteiten
georganiseerd voor jongeren van 15 tot 30 jaar.
Activiteiten doorheen het jaar
JobiN-café: Op 7 juni werd er naar aanloop van de zomeractiviteiten een JobiN-café
georganiseerd. De aanwezigen konden brainstormen over activiteiten die ze graag in de
zomer zouden willen doen. Er waren 6 deelnemers voor deze activiteit
Bootsea Festival: Op 7 september werd door vzw Duinhelm het electrofestival “Bootsea”
georganiseerd. Wij gingen naar daar met 12 jongeren en 2 begeleiders.
Activiteiten in de zomer
In de zomer zijn er 2 à 3 activiteiten per week die zowel volledige als halve dagen worden
aangeboden. Focus ligt vooral op afwisseling, om zo verschillende niveaugroepen te
bereiken en een gevarieerd aanbod te kunnen bieden. Zo werd er een kajaktocht, een
daguitstap naar de Zoo en een uitstap naar de Gentse Feesten georganiseerd.
Ook werden er in 2017 verschillende activiteiten georganiseerd in de Kleppertuin, om zo
de tuin met de jongeren mee vorm te geven. Bij die activiteiten konden er ook kinderen
van de Spelewijsgroep “Grizzly’s” deelnemen.
In 2017 namen 41 jongeren deel aan de zomeractiviteiten goed voor 422 dagdelen.
Meerdaagse activiteiten
In 2017 gingen we met 6 jongeren en 2 begeleiders naar het muziekfestival Rock Voor
Specials in Evergem.

Vrijetijdszorg
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Van 22 tot en met 25 augustus 2017 gingen we met 12 jongeren en 3 begeleiders op kamp
in J-Club De Panne. We deden diverse activiteiten: avondmarkt, zwemmen, minigolf,
natuurcentrum…
Ook heeft een groep van vzw ONT een volledige dag deelgenomen aan de activiteiten van
het kamp.
Begeleiding
De activiteiten worden mede georganiseerd en begeleid door 2 jobstudenten die elk een
maand deeltijds bij ons in dienst waren.
Ook worden de activiteiten begeleid door vrijwilligers; in 2017 werkten er 11 vrijwilligers
mee aan de activiteiten. Vrijwilligers werden in 2017 opnieuw gevonden door een oproep
in Hogeschool Vives in Kortrijk.
5.1.1.4. Weekendwerking
In de weekendwerking worden er wekelijks in het weekend vrijetijdsactiviteiten
aangeboden voor volwassenen met een beperking. In het programma staan diverse
uitstappen in het reguliere culturele aanbod, verschillende workshops alsook ateliers
georganiseerd door vrijwilligers.
Uitstappen in het reguliere vrijetijdsaanbod
Jules Destrooper in Lo
De Blankaart in Woumen
Hopmuseum in Poperinge
Straattheater: Gevleugelde Stad in Ieper
Bowlen in Ieper
Basketbalmatch Belgian Cats
Buren bij Kunstenaars
Merghelynckmuseum in Ieper
Workshops, eigen aanbod
5 vertelnamiddagen
5 Knutselworkshops in verschillende thema’s: lente, zomer, Halloween….
Schilderworkshop
Filmnamiddag
Begeleiding
Alle activiteiten worden zelfstandig of mede begeleid door vrijwilligers. De
knutselworkshops en de vertelnamiddag worden volledig door vrijwilligers voorbereid en
begeleid.
Deelnames
Per activiteit nemen er 10 tot 20 personen deel, en in 2017 waren er 109 individuele
deelnemers, goed voor 345 dagdelen. De activiteiten worden telkens begeleid door 2 tot 4
vrijwilligers.
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5.1.1.5. ‘t Achternoentje
Dit zijn activiteiten voor volwassenen met een beperking op dinsdag- en
donderdagnamiddag. Ook hier is er een gedifferentieerd aanbod. Dit gaat van knutselen,
maandelijks bibliotheekbezoek, muziek, sport tot uitstappen. Deze activiteiten gaan door
van september tot juni.
’t Achternoentje is een samenwerking met vzw Vondels. Ook zijn er verschillende
vrijwilligers die de activiteiten begeleiden.
5.1.1.6. biNus
De ontmoetingsruimte van WVA vzw heet biNus. Maandelijks worden er verschillende
ontmoetingsactiviteiten georganiseerd waar er telkens een vrijwilliger de bar verzorgt.
BiNus hoort een plek te zijn waar personen met en zonder beperking elkaar kunnen
ontmoeten; ook is het de uitvalsbasis voor de meeste activiteiten georganiseerd door WVA
vzw.
Ontmoetingsactiviteiten kunnen zijn: meermaals per maand een fuif, in de wintermaanden
serveren we tweewekelijks pannenkoeken op zondagnamiddag en elke woensdag
organiseren we sportuurtjes waarin verschillende volkssporten aan bod komen.
BiNus wordt verder gebruikt door externe verenigingen als vergaderruimte en op vaste
momenten ook voor de koffietafel georganiseerd door Vondels. Vanaf september 2017 is er
nu ook Vondels-koffietafel op maandag.
Ook andere externe organisaties kunnen onze ontmoetingsruimte gebruiken voor hun
activiteiten en vergaderingen (38 prestaties in 2017) Daardoor is de bekendheid van onze
ruimte en werking ook in 2017 verder heel sterk vooruitgegaan.
5.1.1.7. Reizen, weekends, daguitstappen, kampen
Met ervaren vrijwilligers organiseren we al enkele jaren verschillende meerdaagse
programma’s, die heel erg aanslaan bij onze doelgroep. Een overzicht van 2017 :
Vliegreis Bulgarije
We vlogen naar Bulgarije van 24/05/2017 t.e.m 31/05/2017. Er namen 8 deelnemers aan
deel, zij werden vergezeld door 2 begeleiders
Spanjereis Lloret de Mar
De busreis ging door van 04/08 tot 13/08/2017. Het verblijf was in een hotel in Lloret de
Mar. Er namen 25 personen met een beperking deel en er waren 5 begeleiders mee. Er was
een voorbereidende vergadering op 03/06/2017 en een evaluatievergadering op
22/11/2017.
Busreis Houffalize
We reisden met ons busje en een wagen met 8 deelnemers en 3 begeleiders naar
Houffalize van 10/07 t.e.m. 17/07/2017.
Fietsvakantie Limburg
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17 tot 21 juli 2017: er namen 16 mensen uit de doelgroep deel en 4 begeleiders. Er was 1
volgwagen mee. We gingen fietsen in Limburg. Elke dag werden er lussen van zo’n 45 km
gereden. Er was een voorbereidende vergadering en een evaluatievergadering.
Vrijetijdsweekend Celles
In 2017 ging het weekend door in Celles van 15 tem 17 september. Er namen 11 personen
met een beperking aan deel en 4 begeleiders. De deelnemers werden vervoerd met 2
busjes (eigen busje + gehuurd busje).
Paardenkampen
We organiseerden 2 paardenkampen in 2017: één in de paasvakantie en één in de
herfstvakantie.
Beide paardenkampen gingen door in, en in samenwerking met de manege Stal Léon in
Poperinge .
In de paasvakantie van 10/04 t.e.m. 14/04/2017 met 24 deelnemers en in de
herfstvakantie van 30/10 t.e.m. 01/11/2017 met 11 deelnemers.
De paardenkampen gaan door elke dag van 9u tot 16u. Om beurt kunnen de deelnemers
deelnemen aan paardrijden, paarden verzorgen en staldienst. De laatste dag is er een
heuse slotshow voorzien, waarin de deelnemers optreden en hun familie kan komen kijken.
De kampen wordt telkens begeleid door 1 beroepskracht en 2 à 3 vrijwilligers en één of
meerdere stagiairs.
Zorgvakantie
In 2017 reisden we terug met mensen die iets meer verzorging vereisten (zoals hulp bij
wassen, aankleden…) naar Ter Duinen in Nieuwpoort. Hier was een zeer grote vraag naar,
niet alleen omdat dit een groep mensen is die anders niet aan hun trekken komen inzake
reizen, maar ook omdat individuele begeleide reizen heel duur zijn. Er zijn wel meer
begeleiders nodig, maar wij kozen voor een kleine groep mensen. En dit bleek een goede
formule. Dit jaar waren er 2 zorgvakanties. We gingen van 28/02 t.e.m. 03/03/2017 naar
het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort met 12 deelnemers en 4 begeleiders. En een
midweek in het najaar van 24/10 tem 27/10 met 10 deelnemers en 4 begeleiders.
Zomeruitstappen
Tijdens de vakantie van de beschutte werkplaatsen in onze streek (3 weken vanaf 21 juli)
organiseren wij verschillende daguitstappen zodat mensen die niet op reis gaan er toch
even tussenuit kunnen in hun vakantie.
In 2017 gingen we naar Malo les Bains (Frankrijk), ‘t Fazantenhof, De Sneukelroute, Gent,
Bellewaerde, Dranouter festival. We sluiten de zomeruitstappen af met een BBQ.
5.1.1.8. Vrijetijdskrant
Dit is ons maandelijks krantje dat wij aan onze leden, voorzieningen, diensten,
verenigingen, … verspreiden. In dit krantje staan alle activiteiten van de komende maand.
Het wordt telkens verstuurd rond de 15de van de maand vooraf. We proberen zoveel
mogelijk om de vrijetijdskrant digitaal te versturen. Dat is dan gratis. Mensen die
verkiezen om een gedrukt krantje te ontvangen per post betalen hiervoor 12 euro per jaar.
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In 2017 verstuurden wij de digitale versie naar ca 700 adressen en de papieren versie naar
ca 180 adressen. Ook hier merken we een sterke groei in 2017.
5.1.1.9. biNusstappers
Dit is onze wandelclub, waarmee we maandelijks aansluiten bij de wandelingen van
Aktivia, de Vlaamse overkoepelende wandelclub waarvan wij lid zijn.
In 2017 namen we op zondag deel aan 10 wandelingen van Aktivia: Schakeltocht Roeselare,
15de brandweertocht Diksmuide, de tabakstocht Wervik ,de Hellegattocht in Heuvelland,
Sastocht in Boezinge, de Pompeschitters in Dadizele, Dwars door de frontstreek, Dwars
door de Westhoek, Warme wijn tocht in Zonnebeke, en tenslotte de tocht in Ieper met een
afsluitend feestje. In totaal namen 20 verschillende mensen deel.
We organiseren ook een eigen wandeling, Ieper Binnenste-Buiten. Die ging door op dinsdag
6 juni 2017, maar was voor het eerst geen groot succes wegens overprogrammering en heel
slecht weer.
5.1.1.10. Grote jaarlijkse activiteiten
Mattab
Dit was een éénmalige culturele activiteit die doorging op zaterdagavond 14 januari 2017
in de Stadsschouwburg van Ieper ten voordele van onze vzw. Via improvisatieteater bracht
dit gezelschap een geslaagd avondvullend programma met veel humor en muziek. Heel
wat sympathisanten, vrijwilligers en deelnemers waren aanwezig (ongeveer 90 personen).
Voor en na de voorstelling verkochten we ook gluhwein en andere drankjes, zodat we ook
een kleine winst konden boeken voor onze vzw.
Zomerfuif
Met deze jaarlijks terugkerende activiteit bereiken we telkens zo’n 150 personen van over
ons ganse werkingsgebied. De fuif gaat altijd door op een externe locatie. In 2017 was dit
in de Fenix, de fuifzaal van Ieper.
Door verschillende acts aan te bieden, proberen we in te spelen op de muzikale voorkeur
van zoveel mogelijk personen. Onze huis DJ’s Taco en Dylan – twee leden van onze werking
– spelen plaatjes op aanvraag. Zanger Fré is een charmezanger die welgekend is bij onze
leden. We sloten de fuif af met de hedendaagse muziek van Discobar Nillies.
Tijdens de fuif wordt voldoende randanimatie voorzien, met o.a. een fotoshoot,
karaokemomenten, plaatjes op aanvraag, animatie voorzien door de vrijwilligers, en een
prijsuitreiking voor de mooiste foto.
Pop-up Bar voor de Warmste Week
In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel organiseerden we samen met Be
You, Hedera, Vondels vzw, ’t één en ’t ander, Autisme Westhoek, Turnkring Vlamertinge
en Moeders voor Vrede een Pop-up Bar in het centrum van Ieper. Er waren drankjes,
hapjes, optredens en andere randanimatie. De winst werd verdeeld onder de deelnemende
verenigingen. Deze samenwerking was een voorproefje/test om na te gaan of we in 2018
een meer uitgebreide Music For Life-actie kunnen opzetten.
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Koekjesverkoop Spelewijs
Het kamp is een zeer dure aangelegenheid voor Spelewijs, voornamelijk doordat er op
kamp één begeleider per twee kinderen voorzien wordt – een absolute must!
In 2017 kon het kamp niet doorgaan door de grote financiële last die dit met zich
meebrengt. Daarom organiseerden we in het najaar een koekjesverkoop. Hierdoor kunnen
we in 2018 een betaalbaar kamp aanbieden aan de kinderen van Spelewijs. De
koekjesverkoop verliep heel goed, dankzij inzet van animatoren en ouders.
Clubviering
Elk jaar wordt er een clubviering georganiseerd met een etentje waarop de deelnemers
van de verschillende clubs (binnensportuurtjes) een beker in ontvangst mogen nemen. Dit
jaar ging dit door op 21/06/2017. De leden van de sportclubs krijgen hun maaltijd (BBQ)
tegen een heel democratische prijs (5 euro). Er waren 22 aanwezigen. Tijdens deze
activiteit worden de bekers uitgereikt voor de winnaars van de verschillende disciplines
(sjoelbak, vogelpiek, hoedje wip).
Oudejaarsavondfeest
Op oudejaar boden wij een feestmaaltijd aan met achteraf een dansavond met DJ. Er
waren 35 aanwezigen en 4 begeleiders.
Nieuwjaarsetentje
We organiseerden een nieuwjaarsetentje op 22/01/2017 er kwamen 33 mensen.
Vol au Vent
We organiseerden op 23/04/2017 Vol au Vent à volonté in ‘biNus’. Deze activiteit stond
open voor iedereen. Er kwamen 73 mensen naartoe. Er waren 2 personeelsleden en 4
vrijwilligers nodig.
Spaghettiavond
Op 25/11 was er onze spaghettiavond. We hadden 58 deelnemers en 1 personeelslid en 4
vrijwilligers.
Toneel
Op 10/03/2017 gingen we met 9 personen en 2 begeleiders naar het volkstoneel in
Zillebeke “Kathy’s vuile waoste”.
Op 17/11 gingen we met 7 deelnemers en 2 begeleiders naar de try out van het volkstoneel
van Flor Barbry in Westouter.
Oldtimerrit
Onze jaarlijkse oldtimerrit ging door op 16/09 er namen 30 personen deel en 25 wagens.
Dit in samenwerking met Dirk Kestelyn en Jacques Desmedt van een oldtimer clubs uit
Ieper en Deerlijk.
Kerstshopping Keulen
Met 5 deelnemers en 2 begeleiders gingen we op kerstshopping naar Keulen.
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5.1.2. Activiteiten in samenwerkingsverband
5.1.2.1. Algemeen : VTB-werking
Door onze uitgebreidere samenwerkingen met diverse reguliere organisaties is het ons in
2017 beter gelukt om geslaagde Vrijetijdsbegeleidingen uit te voeren, zowel in
sportsector, culturele sector als jeugdsector. Ook met toeleiders zoals CAW, Open School,
DOP en RTH-diensten binnen verschillende sectoren hebben we in 2017 hierrond
vooruitgang geboekt.
5.1.2.2. i.s.m. Vondels vzw
’t Achternoentje: zie activiteit 5 in de vorige rubriek
Voor de ‘koffietafel’ van Vondels op dinsdag en donderdag van 16 tot 17u30 stellen wij
onze ontmoetingsruimte ter beschikking; vanaf september 2017 gaat dit nu ook door op
maandag van 16u tot 17u30.
De biNusshotters, de gezamenlijke minivoetbalploeg van vzw Vondels en vzw WVA werd in
februari 2017 heropgestart en neemt ook deel aan de sociale minivoetbalcompetitie,
getrokken door onze collega’s van VOC Opstap. Er wordt tweewekelijks getraind op
dinsdagavond met een vrij vaste groep deelnemers van een 10-tal gasten (17 activiteiten in
2017).
Voor onze zomerwerking doen wij een beroep op de busjes van vzw Vondels.
5.1.2.3. i.s.m. Ieperse stadsbibliotheek
RVB-lid Jan Riem en vrijwilligster Nathalie nemen deel aan de vergaderingen van hun
speelotheek ‘de Stokpop’. Wij kunnen hier ons advies geven over aankoop van aangepast
speelgoed voor kinderen met beperking.
5.1.2.4. i.s.m. OCMW Ieper
Wij huren heel regelmatig één of twee busjes van OCMW Ieper om onze activiteiten
mogelijk te maken.
Het OCMW heeft ook borg gestaan voor onze renteloze lening bij Socrowd om onze
verbouwing te kunnen financieren (voor 5 jaar).
Er wordt ook occasioneel samengewerkt met beide dienstencentra, o.a. rond CaféChantant en moestuinieren (zie verder).
5.1.2.5. i.s.m. instellingen
VOT Jeugdhulp (Vereniging Ons Tehuis), vzw O2, De Loods vzw en Sint-Idesbald Ten
Bunderen: kinderen van deze instellingen komen naar onze speelpleinwerking.
5.1.2.6. i.s.m. Aktivia
Aktivia is de koepel van Vlaamse wandelclubs. Wij zijn als biNus-stappers lid van AKTIVIA
en nemen elke maand deel aan één van de georganiseerde wandelingen in WestVlaanderen. Dit is op zondagnamiddag.
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5.1.2.7. i.s.m. BBO Het Vlot
In het kader van onze speelpleinwerking Spelewijs is er geregeld overleg met personeel
van Het Vlot. Dit kan gaan over de beste aanpak voor een bepaalde deelnemer van
Spelewijs die ook school loopt in ’t Vlot, tot advies over aankoop van aangepast spel- of
didactisch materiaal.
Daarnaast kunnen we ook het zaaltje van Het Vlot – ’t Vlotje – gebruiken indien nodig
(zoals we deden voor de DUS-dag met Clown Herbie).
5.1.2.8. i.s.m. Westouters Volkstheater
We kunnen elk jaar gratis hun première bijwonen met een groep van onze klanten.
5.1.2.9. i.s.m. provincie West-Vlaanderen
Inzake ons jeugdwerk met kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Dit eindigde in
2017 gezien de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen (kabinet Sven Gatz).
5.1.2.10. i.s.m. dienst Toerisme Ieper
Groepen die naar Ieper komen en een geleide wandeling boeken bij de stad, en die hun
picknick ondertussen ergens willen benutten, worden door de stad doorverwezen naar onze
ontmoetingsruimte biNus.
5.1.2.11. i.s.m. Dienstencentra en vzw Vondels
Wij hebben een goede samenwerking met deze organisaties. Met hen maken we afspraken
over de organisatie van activiteiten, om zo weinig mogelijk elkaar te overlappen. Ook voor
het gebruik van de busjes. Wij hebben zelf slechts één busje, maar vooral in de zomer
hebben wij er heel dikwijls meerdere nodig. Dat komt doordat wij in de Westhoek werken
waar weinig openbaar vervoer is en de dorpen afgelegen zijn. Er is ook een gebrek aan
steden waar er grotere evenementen plaats vinden, waar onze klanten naartoe willen. De
dichtste grote stad is Kortrijk (30km).
5.1.2.12. i.s.m. voorzieningen
De Lovie Poperinge, Kerckstede Oostnieuwkerke, Mariënstede Dadizele, Maria ter Engelen
Klerken, Sint-Jan de Deo Handzame, de Pelikaan Menen, de Rozewingerd Koksijde,
Havenzate Veurne, Rozenkrans Westende, groep Ubuntu Zwevegem, de Branding Kuurne,
Huize Tordale Torhout, Ten Anker Waregem, Duin en Polder Diksmuide, Duinhelm
Oostende, Het havenhuis in Lo-Reninge en Sint-Idesbald Roeselare. Wij hebben uit alle van
deze instellingen deelnemers aan onze activiteiten en hebben af en toe overleg.
5.1.2.13. i.s.m. diverse woonvormen
Zoals De Poorterij, De meidoorn, De Maalderij, Het Vijverhuis, Het Huis aan de Vaart, De
Briekedreef, Begeleid wonen, Beschut wonen, Vondels …. Vele van de bewoners komen bij
ons voor hun vrijetijdbesteding.
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5.1.2.14. i.s.m. Vrijetijdszorgorganisaties
In samenwerking met de 4 West-Vlaamse erkende vrijetijdsorganisaties Oranje, De Stroom,
VOC Op Stap en wij. We komen op regelmatige basis samen voor uitwisseling van ideeën,
voor informatie uitwisseling en afstemmen op elkaar bv inzake reizen, VTB en nieuwe
projecten. Van hieruit kwam ook steun op vlak van inwerking van de nieuwe WVAcoördinator, via overleg en een aantal werkbezoeken.
5.1.2.15. i.s.m. Stad Ieper
Sinds 2015 sloten we een convenant af met de stad waardoor wij allerhande faciliteiten
krijgen bv inzake gebruik van gebouwen, hulp van technische dienst en groendienst bij
opstart Kleppertuin.
5.1.2.16. i.s.m. vzw Stormklokke
We delen de locatie van Spelewijs, De Klepper, Kanteelpad 4 8900 Ieper met KSA
Stormklokke. In het kader hiervan zitten we geregeld samen.
5.1.2.17. i.s.m. DOP en Start West-Vlaanderen
Doorverwijzing van DOP en Start West-Vlaanderen voor VTB en eigen activiteiten: sinds
het najaar is de regiowerkster van vzw DOP regelmatig werkzaam in onze kantoren en is er
opnieuw meer casusgerichte samenwerking, o.a.rond VTB.
5.1.2.18. i.s.m. vzw Onze Nieuwe Toekomst (NIEUW IN 2017)
ONTmoetingscafés in samenwerking met vzw ONT. Onze Nieuwe Toekomst organiseert
ONTmoetingscafés die getrokken worden door personen met een beperking en ook worden
gecoacht door professionele coaches. Aan de hand van verschillende spelvormen worden in
de ONTmoetingscafés moeilijk bespreekbare thema’s aangehaald voor en door onze
doelgroep.
Ter kennismaking met onze deelnemers, is een delegatie van vzw ONT een dag komen
meedraaien op het JobiN kamp. Die avond hebben ze hun werking aan de jongeren
voorgesteld en dat was de start van een reeks ONTmoetingscafés :
30 september 2017: thema liefde en relaties, 15 deelnames, 5 vrijwilligers
2 december 2017: thema liefde en relaties, 13 deelnames, 6 vrijwilligers
Hier hebben we ook samen met de deelnemers gezocht om te komen tot een soort
“visietekst” over relaties in WVA vzw.
In 2018 worden de ONTmoetingscafés verder gezet.
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5.1.2.19. Uitwisseling JobiN – Speelpleinwerking Langemark-Poelkapelle
(NIEUW IN 2017)
Op 18 juli 2017 bereidden 12 jongeren van de jongerenwerking JobiN een activiteit voor
samen met een aantal vrijwilligers. Die activiteit werd die namiddag aangeboden aan 30
kinderen van het speelplein van Poelkapelle. Voor beiden was dit een verrijkende
activiteit; dit initiatief wordt verder gezet in de zomer van 2018.
5.1.2.20. Café Chantant i.s.m. Pieter Lonneville, vzw Trefpunt,
Dienstencentrum De Kersecorf en Muziekacademie Ieper (NIEUW IN
2017)
Begin 2017 werd er ge-experimenteerd met dit model om kwetsbare deelnemers samen te
brengen met samenzang. Onder begeleiding van accordeonist-entertainer Pieter Lonneville
werden er in de eerste helft van 2017 14 activiteiten georganiseerd in WVA, in
samenwerking met vzw Trefpunt Ieper en Dienstencentrum De Kersecorf met 15 tot 20
deelnemers én heel veel enthousiasme. Na de zomer konden we dit veelbelovende project
verderzetten in nauwe samenwerking met de Muziekacademie van Ieper. Op de wekelijkse
repetities olv Eva Storme werd de stemtechniek bijgeschaafd en werden nieuwe nummers
ingestudeerd (12 activiteiten in de tweede helft van 2017).
Op woensdag 12 juli traden we op in biNus voor een vol huis met Spelewijskinderen. Op
woensdagnamiddag 16 augustus was er een geslaagd optreden in Dienstencentrum De
Kersecorf en op donderdagavond 24 augustus luisterden we de sponsor- en spelersreceptie
op in de kantine van voetbalclub KVK Westhoek. In 2018 gaan we hier verder op inzetten.

5.1.2.21. Moestuinieren i.s.m. Dienstencentrum ‘t Hofland + Velt (NIEUW IN
2017)
Vanaf mei 2017 participeerden wij met gasten aan het moestuinproject van
dienstencentrum ’t Hofland Ieper, elke eerste donderdagnamiddag van de maand. Dirk van
vzw Velt Westland coacht en begeleidt onze deelnemers hierbij. Er waren 9
donderdagnamiddagen in ’t Hofland in 2017, telkens met een 7-tal deelnemers die werkten
in onze tuinbak.
Wegens groot succes zijn we in de zomer van 2017 een eigen ‘Inclusieve Welzijnstuin’ gaan
ontwikkelen op de Kleppersite, waar onze speelpleinwerking doorgaat. Op een tiental
werkmomenten in 2017 werd dit verwilderde stukje grond stilaan omgetoverd tot een toffe
en ecologische ontmoetings- en werkplekke voor onze gasten en anderen. Velt Westland,
de groendienst van Ieper en een paar plaatselijke ondernemers zijn hier onze partners. In
2018 zetten we hier verder stevig op in.

5.1.2.22. Vormingstraject De Trapleer i.s.m. De Lovie, Vormingplus, Konekt,
Argos, Open School en andere Westhoekvoorzieningen (NIEUW IN
2017)
Dit impulsproject op initiatief van De Lovie zocht via nauw intersectoraal overleg naar een
beter, betaalbaarder en gestructureerder vormingsaanbod voor onze doelgroep in de
Vrijetijdszorg
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Westhoek. In een nieuwe samenwerking tussen VAPH-voorzieningen en
vormingsorganisaties werden heel wat nieuwe programma’s uitgebouwd en gevolgd in
2017. WVA is een structurele partner in dit initiatief en kon in eigen huis ook 2 succesrijke
vormingsmomenten aanbieden :
30/11 facebook voor beginners samen met vzw Argos (12 deelnemers)
20/12 verkeersveilige les voor fietsers en wandelaars i.s.m. Politie Ieper (15 deelnemers).
In 2018 gaat dit project verder, zonder Impulsmiddelen via trekkers Vomingplus en De
Lovie en zijn wij verder partner.
5.1.2.23. i.s.m. Balbalschool, De Lovie, KFC Poperinge en TSC Proven
(NIEUW IN 2017)
Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017 organiseerde WVA ism Kristof Mortier van
Balbalschool Westhoek, De Lovie, KFC Poperinge en TSC Proven een eerste ‘Balbal Spelen Sporttweedaagse’ op het prachtige domein van De Lovie vzw, Krombeekseweg 82
Poperinge. 29 kids tussen 6 en 13 jaar ( 15 met beperking en 14 zonder beperking)
genoten van een heel gevarieerd sport- en spelaanbod, doorspekt met positieve coaching
en groepsdynamische en sociale vaardigheden. Een mix van ervaren begeleiders,
aangevuld met jonge trainers uit beide voetbalploegen stonden garant voor veel variatie
en professionele begeleiding. De reacties bij deelnemers, ouders en de
organisatiepartners waren unaniem positief, waardoor er zeker een vervolg komt in 2018.
5.1.2.24. i.s.m. Ervaringsgroep ‘Avanti’ (NIEUW IN 2017)
Deze groep ‘psychisch kwetsbare mensen’ kwam in 2017 geregeld samen in onze ruimtes
met ontmoeting, ondersteuning en herstel als centrale thema’s. Onder begeleiding van
Koen Demuynck, coördinator Accolade, netwerk GGZ Ieper-Diksmuide. Binnen (en buiten)
GGZ zoekt deze lotgenotengroep naar nieuwe mogelijkheden tot herstel en rehabilitatie.
WVA werkt hier als ‘gastvrije plek’ graag aan mee. Heel langzaam worden ook de
vrijetijdsmogelijkheden in beeld gebracht.
5.1.2.25. i.s.m. Stal Leon
Onze paardenkampen zijn een voltreffer en leunen op een wederzijdse kwalitatieve
samenwerking (zie pagina 14).

5.1.3. Sensibiliserings- en vormingsactiviteiten naar de reguliere
sector
5.1.3.1. Sen-/vormingsactiviteit 1
Op 20 januari 2017 volgde coördinator Patrick Masson in psychiatrisch ziekenhuis H. Hart
Ieper een vormings- en netwerkmoment over ‘kwartiermaken’ door de Vlaamse werkgroep
Kwartiermaken i.s.m. Netwerk GGZ Westhoek (1 dagdeel). We proberen dit inclusiemodel
te gebruiken in onze werking en konden daar op veel interesse rekenen, o.a.voor ons
nieuwe ‘café-chantantproject’.
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5.1.3.2. Sen-/vormingsactiviteit 2
Op 6 maart 2017 verzorgde WVA een stand over de gehele werking op de vrijetijdsbeurs
van Buso De Ast in Poperinge. Heel wat ouders en jongeren kwamen langs om ons aanbod
te leren kennen. Ook een aantal leerkrachten gingen in gesprek met medewerkers Ivo
Braem en Patrick Masson.
5.1.3.3. Sen-/vormingsactiviteit 3
Op 18 maart namen jeugdwerkers Ivo Braem en Sien Jacques deel aan een congres
ingericht door Forum Jeugd Westhoek, in aanwezigheid van jeugdconsulenten en
jeugdwerkers-jeugdraden uit het werkgebied. Deze bijeenkomst ging door in onze
ontmoetingsruimte en onze kinder-en jeugdwerking werd ook voorgesteld.
5.1.3.4. Sen-/vormingsactiviteit 4
Op 28.03.2017 verzorgde Sien Jacques een standje op de vrijetijdsmarkt van MPI GO
Sterrebos te Roeselare.
5.1.3.5. Sen-/vormingsactiviteit 5
Op 29.03.2017 nam jeugdwerkster Sien Jacques samen met een aantal monitoren deel aan
de Buitenspeeldag. De Ieperse speelpleinwerking Sporrewoan is organisator van de
Buitenspeeldag, Spelewijs nam deel aan de Vrijetijdsmarkt.
We hadden in de aanbieding: het aanleren van kinderliederen in SMOG (Spreken Met
Ondersteuning van Gebaren, een soort van eenvoudige gebarentaal ter ondersteuning van
de gesproken taal), een driewielerparcours, een snoezeltent en ons pictobord. Met deze
activiteiten konden we door sensibilisering ook de werking van ons speelplein nader
toelichten.
5.1.3.6. Sen-/vormingsactiviteit 6
Op 15 april 2017 verzorgde coördinator Patrick Masson een vorming voor een 30-tal
beginnende animatoren van diverse speelpleinwerkingen uit Diksmuide rond inclusief
werken en omgaan met kinderen met beperkingen.
5.1.3.7. Sen-/vormingsactiviteit 7
Op 5 juli 2017 verzorgde coördinator Patrick Masson een vorming voor 4 jonge monitoren
van Poperingse speelpleinwerkingen rond inclusief werken en omgaan met kinderen met
beperkingen.
5.1.3.8. Sen-/vormingsactiviteit 8
Op 24 oktober gaf coördinator Patrick Masson een uur uitleg over visie, methodiek en
aanbod van de volledige WVA-werking aan het ruime Jeugdwelzijnsoverleg Ieper.
5.1.3.9. Sen-/vormingsactiviteit 9
Op 19 december brachten 2 klassen van de tweede graad uit Immaculata Ieper een bezoek
aan onze werking en via gesprek en filmpjes leerden ze onze doelgroepen en werking
kennen.
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5.1.4. Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod
Met elke deelgroep proberen we zoveel mogelijk in te spelen op het reguliere
vrijetijdsaanbod:
De weekendwerking ging naar: Hopmuseum in Poperinge – Jules Destrooper in Lo – De
Blankaart in Woumen – De Gevleugelde Stad (straattheaterfestival Ieper) – Bowling Atlantis
in Ieper – Merghelynckmuseum in Ieper – Ezelpad in Poperinge –Buren bij kunstenaars –
basketbal Belgian Cats, Club Brugge, kerstmarkt Keulen ….
DUS-dagen naar: ‘t Badhuis in Menen, Astrolab Iris in Zillebeke, de Oude Kaasmakerij in
Zonnebeke, zwembad De Kouter in Poperinge, kasteel Beauvoorde.
JobiN naar: Gentse Feesten, De Boot Merkem, Ezelpad Poperinge, Festival Dranouter, SintPietersfeesten in Ieper, kermis in Poperinge, Bellewaerde, zwembad Ieper…
’t Achternoentje: boltra, Sportdag van de sportdienst Ieper, maandelijks naar de Ieperse
bibliotheek, ’t Badhuis Menen, Stedelijk zwembad Ieper, Palingbeek, vzw de Boot,
Spellenwinkel De Speelplekke in Poperinge…
biNusstappers: zij nemen iedere maand deel aan wandelingen van andere wandelclubs uit
het reguliere vrijetijdsaanbod.
Reizen en daguitstappen: doen wij niet altijd met eigen vervoer in een aparte bus, onze
deelnemers gaan mee met een reisbus waarop ook andere mensen of groepen meereizen.

5.2. Afstemming vraag-aanbod, klant- en vrijwilligersbevraging
Wij proberen zoveel mogelijk rechtstreeks contact te hebben met onze cliënten, maar ook
met hun netwerk. Na elke activiteit maken we een wat tijd vrij om te praten met de
ouders, familie of begeleiders.
Ook als er een conflict ontstaan is tijdens een activiteit praten we daar onmiddellijk over
met de cliënt en ook overleggen we met zijn netwerk om zo kort mogelijk op de bal te
spelen en tot een oplossing te komen.
Onze kantoren zijn gelegen boven onze ontmoetingsruimte en zijn zeer laagdrempelig.
Onze cliënten lopen gemakkelijk eens binnen. We bezoeken ook regelmatig ouders en ook
instellingen met de vraag of ze voorstellen hebben.
Wij hebben een nauwe band met onze cliënten en hun omgeving en veel van de zaken die
wij organiseren spruiten voort uit gesprekken met hen.
Ook vrijwilligers zijn hierin zeer belangrijk; samen met hen plannen en evalueren we
regelmatig onze activiteiten en werking. Dit gebeurt zowel informeel als formeel, continu
en af en toe gestructureerd, bvb met een Idee-café op 17 november 2017.
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5.3. Informatiekanalen
Via welke kanalen bereikt uw aanbod de (kandidaat-)cliënten ?
-

Eigen tijdschrift ‘Vrijetijdskrant’: verschijnt maandelijks in twee versies:
Digitaal op ca 700 exemplaren en
in papieren versie op ca 180 exemplaren
onze websites www.wvavzw.be – www.spelewijs.be - https://jongbinus.jimdo.com
via verschillende facebookpagina’s en instagramaccounts
via de geschreven pers: 10 artikels in 2017 (zie bijlagen)
via het jaarlijkse informatieboekje van de stad Ieper(een ganse bladzijde) dat
verspreid wordt over ca 17000 adressen en ook overhandigd aan iedere nieuwe
bewoner die in de stad komt wonen.

6. WERKINGSGEBIED
6.1. Werkingsgebied binnen de provincie
Ons werkgebied is de Westhoek: dit is een relatief dunbevolkt en uitgestrekt landelijk
gebied met 18 gemeenten. Namelijk: Alveringem - De Panne - Diksmuide – Heuvelland –
Houthulst – Ieper – Koekelare – Koksijde - Kortemark – Langemark-Poelkapelle – Lo-Reninge
– Mesen – Nieuwpoort - Poperinge – Veurne – Vleteren – Wervik – Zonnebeke.

6.2. Regionale afspraken met andere organisaties in de provincie
We hebben een goede samenwerking met de drie andere erkende West-Vlaamse
Vrijetijdszorgorganisaties. We hebben regelmatig overleg samen om informatie uit te
wisselen en ervaringen te delen. We bespreken ook hoe we ons aanbod op elkaar kunnen
afstemmen en verwijzen af en toe deelnemers naar mekaars aanbod.
In 2017 deden we grote inspanningen om verkennende gesprekken te hebben met andere
doelgroepgerichte initiatieven (Fantastiek Poperinge, vzw Mattijs, Inclusie Westhoek, vzw
Tandemwest, Two Raiders Run uit Wervik, vzw Autisme Westhoek). We hopen dat hieruit
concrete samenwerkingen ontstaan in 2018 en 2019.

6.3. Bereik
In 2017 bereikten we 476 individuele deelnemers, een ferme aangroei in vergelijking met
2016. Zij maakten samen gebruik van 6931 dagdelen activiteiten. Dit deden we met 125
vrijwilligers (ook dit aantal is ferm gestegen in 2017) en 4,5 FTE personeelsleden.
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7. DOELSTELLINGEN WERKJAAR 2017
7.1. Behaalde doelstellingen
7.1.1.1. Aankoop nieuwe bus
Wij zochten financiering voor een nieuwe bus. Wij kregen in december 2016 bericht van
United Fund dat we voor de aankoop van onze bus van hen een dotatie konden krijgen van
12 000 euro. We ontdekten ondertussen dat ook het Seniorenteam van OCMW Ieper op zoek
was naar een bus. Zij hebben de bus meest nodig in de week en wij in het weekend en
tijdens de vakanties. Op die manier overwegen wij een samen-aankoop van een
aangepaste bus met mogelijkheid tot rolwagenvervoer. In het najaar van 2017 werd er een
contract getekend en werd de samen-aankoop en het gedeeld gebruik een realiteit.
7.1.1.2. Vrijwilligers chauffeurs
Wij kunnen in 2017 verder beroep doen op een team van regelmatige chauffeurs en
occasionele chauffeurs, die essentieel zijn voor onze brede werking in het uitgestrekt
werkgebied. Zowel vervoer van thuis uit naar onze werking en omgekeerd (in hoofdzaak
om naar de zomerwerking van speelplein Spelewijs te geraken), als voor diverse uitstappen
waar het openbaar vervoer voor onze gasten schromelijk te kort schiet.
7.1.1.3. Diepteteams-functioneringsgesprekken
Op initiatief van de nieuwe coördinator werden met het volledige team een drietal
diepteteams georganiseerd waarbij we meer tijd nemen om een aspect van de werking
grondiger te analyseren en zo nodig bij te sturen. In aanwezigheid van onze interne
boekhouder wordt naast het inhoudelijke ook het budgettaire aspect in beeld gebracht.
Met alle personeelsleden werd in het najaar ook een functioneringsgesprek gevoerd.
Belangrijke wensen en kwesties kwamen aan bod en werden via de teamwerking
geoptimaliseerd.
7.1.1.4. Reizen
De reizen zijn stuk voor stuk snel uitverkocht en er ontstaan reservelijsten. Er is ook een
zeer grote behoefte aan zorgvakanties, waar mensen die meer zorg nodig hebben de kans
krijgen om ook in groep op vakantie te kunnen gaan. Verder is er vraag naar andere
bestemmingen (niet enkel naar Spanje) en er is ook vraag naar een vliegreis.
We zijn ook in 2017 voor een groot deel kunnen ingaan op deze vragen vanuit de
doelgroep.
Paardenkamp gaat nu tweemaal per jaar door (paas- en herfstvakantie), net als de
zorgvakantie.
We deden een vliegreis naar Bulgarije.
Onze busreizen naar Spanje en de Ardennen waren ook in de kortste tijd volzet.
En hetzelfde geldt voor onze fietsvakantie.
Het gaat dus goed met de reizen, we blijven dit opvolgen en passen aan waar nodig.
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7.1.1.5. Uitschrijven nieuwe vacature coördinator en aanwerving
We hebben de vacature uitgeschreven en op 1 december 2016 is de nieuwe coördinator
Patrick Masson gestart, en kon zich in 2017 volop inwerken in alle aspecten van onze
organisatie. Kathleen Bevernage ging op 31 december 2016 met pensioen, maar blijft
betrokken als vrijwilligster én Voorzitter van onze Raad van Bestuur.
7.1.1.6. Start van een netwerkgroep van mensen uit het netwerk van onze
klanten
We hebben in de eerste helft van 2016 een bevraging gedaan aan huis bij de familieleden
van onze klanten. Daaruit is een groep 6-tal ouders (of andere familieleden) ontstaan die
regelmatig bijeenkomen (om de 3 maanden) om te spreken over wat hen bezig houdt
i.v.m. onze werking (persoonlijke ervaringen, maar ook mogelijke financiële geldbronnen
zoeken voor de werking….). Het is een open vergadering, er kunnen nog andere mensen
aansluiten. Er is bij deze vergadering altijd een personeelslid aanwezig om hun vragen te
beantwoorden en mee te nemen. In 2017 kende dit geen gestructureerd vervolg, maar
onderhielden we wel veel individuele contacten.

7.2. Niet behaalde doelstellingen
Alle doelstellingen die we voor 2017 gepland hadden, zijn behaald of minstens op weg
gezet om volledig afgewerkt te worden in 2018.

7.3. Maatschappelijke meerwaarde
Welke meerwaarde heeft de toekenning van de subsidie tot gevolg ?
Wij kunnen simpelweg niet overleven zonder subsidies, en zeker niet als ‘sociale
onderneming’.
Ondanks de sterke groei in 2017 van deelnemers, aantal activiteiten, deelnemersbijdragen
én rendement, eindigden we het boekjaar 2017 toch met een behoorlijk verlies. In 2018
plannen we stevige acties naar al onze subsidiegevers om ons beter te subsidiëren, zowel
structureel als projectmatig.

Vrijetijdszorg

Pagina 27 van 38

Jaarverslag 2017

8. DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR
8.1. Werkgebied uitbreiden
Werkgebied uitbreiden naar de gemeenten in de Westhoek waar wij minder actief zijn
We merken dat onze aandacht zich hoofdzakelijk situeert in de stad Ieper en de dichtst
aansluitende gemeenten. We willen in 2018 en 2019 verder actief werken naar de
netwerken in en om Poperinge, Veurne, Diksmuide en Wervik, oa via het Westhoekoverleg.
Hierbij aansluitend willen we ook onze RVB uitbreiden met sterke mensen uit die
Westhoekgemeenten.

8.2. Sportactiviteiten actiever stimuleren
We hebben navraag gedaan bij onze klanten en er was redelijk veel interesse. Onze nieuwe
coördinator Patrick Masson is thuis in veel sportmilieus en in duo met vzw Vondels konden
we in 2017 een goed functionerend minivoetbalploegje uitbouwen. In 2018 gaan we
hiermee verder. Ook het inclusief en succesrijk initiatief ‘Sport-en speltweedaagse’ ism
Balbalschool wordt via Forum Jeugd in 2018 verder uitgerold in de Westhoek. In 2018 en
2019 wordt er ook ism Sportdienst Ieper meer sportinitiatie aangeboden aan
rolstoelgebruikers onder de projectnaam ‘Life on Wheels’.

8.3. Projecten ‘biNussingers’ en ‘Inclusieve welzijnstuin De
Klepper’ continueren
Er is interesse bij deelnemers en netwerkorganisaties, en we hebben enkele
geïnteresseerde en geëngageerde artiesten aangesproken. Onze ‘biNussingers zijn
ondertussen een goed werkende deelwerking ism de Muziekacademie Ieper en zullen een
prominente plaats krijgen op ons groot verjaardagsfeest op zaterdag 20 oktober 2018. In
2018 wordt er ook verder geïnvesteerd in onze Welzijnstuin.

8.4. Actiever inzetten op VTB en vormings- en
sensibiliseringsaanbod
Om inclusie en duurzame VTB-trajecten in de reguliere sectoren te faciliteren, zetten we
vanaf 2018 opnieuw meer in op vorming en sensibilisering en participeren daarin actief in
het Vlaamse traject ‘Jeugdwerk voor Allen’. Met verwijzende en samenwerkende
organisaties onderzoeken we welke VTB-modellen beter kunnen uitgebouwd worden in de
Westhoek.

8.5. Doelgroepuitbreiding
In overleg met vele partners streven we naar een ruimere sociale mix binnen onze
deelnemers- en vrijwilligersgroepen, oa via het inzetten van hulpmonitoren.
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9. KANSEN & KNELPUNTEN
9.1. Werking- en vrijwilligerswerking
Er is steeds meer vraag naar activiteiten. Maar om steeds verder uit te breiden is nog meer
werkkracht nodig en personeel is een dure maar noodzakelijke kost om een stevige
vrijwilligerswerking zoals de onze te behouden en te coördineren. Dus ook nog meer op
zoek naar vrijwilligers, maar die worden zeldzamer. Langer werken, minder subsidies voor
sociale en culturele organisaties maken dat vrijwilligers overal gegeerd zijn. Niettemin
konden wij in 2017 onze vrijwilligersploeg gevoelig uitbreiden, zodat wij beschikken over
een bredere basis en hen nog gerichter kunnen inzetten in onze heel diverse taken en
deelwerkingen.

9.2. Doelgroepen
We krijgen naast de thuiswonenden ook steeds meer vraag uit andere woonvormen. Wij
blijven streven naar een gezonde mix. Ook mensen uit andere kansengroepen vinden
steeds meer de weg naar onze werking, soms op eigen kracht en geregeld ook op
verwijzing van mantelzorgers en/of hulpverleners uit diverse sectoren, OCMW en CAW,
GGZ, Beschutte Werkplaatsen,…..Soms ontstaan hierdoor wrijvingen tussen deelnemers,
maar in hoofdzaak ook vele positieve contacten en kansen, die ons verder doen inzetten op
‘kwartiermaken’ en ‘omarmen van verschil’.

9.3. Financiën
De voortdurende financiële onzekerheid en krapte is onze grootste zorg. Ondanks groei van
activiteiten en eigen gerealiseerde omzetgroei, sluiten wij ons boekjaar 2017 met een
financieel verlies af. Ons extern boekhoudkantoor bezorgde ons een belangrijke
‘knipperlichtnota’ hierover, waarmee we met alle subsidieverstrekkers in gesprek willen
gaan. Het gebrek aan zekerheid door het veranderende zorglandschap en de uitblijvende
duidelijke informatie over onze toekomstige subsidiëring als Vrijetijdszorgorganisatie in
deze veranderde wereld van steeds grotere instellingen is een lastig gegeven voor ons
team en RVB.

9.4. Werkingsgebied
Ons werkgebied is zeer groot en landelijk. Bovendien zijn er heel wat
mobiliteitsproblemen, zowel voor onze klanten als voor onszelf. Dit brengt extra-kosten en
tijdsverlies met zich mee. We worden dus gedwongen om permanent programma-keuzes te
maken en/of nieuwe vormen van samenwerkingen te ontwikkelen.
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10.

PERSARTIKELS
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