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VISIE 
 

 

Westhoek Vrijetijd Anders (WVA) is een vrijetijdsorganisatie voor personen met  een 

beperking. Wij streven ernaar om mensen met welke beperking dan ook op weg te helpen 

om een gepaste vrijetijdsinvulling te vinden (fysieke, mentale, psychische of sociale 

beperking). Voor ons staan de thema’s  emancipatie, inclusie en integratie nog steeds 

centraal. 

 

Wij willen streven naar een volwaardige plaats  voor  mensen met beperking in de 

maatschappij, vooral ook op vlak van vrijetijd.  Vrijetijd is een zeer belangrijke factor in 

het leven van deze mensen, zeker voor hen die geen professionele job kunnen opnemen. 

Daarom willen wij hen een kwalitatieve vrijetijdsbeleving aanbieden. We proberen met 

hen zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod. 

Maar niet alle mensen met beperkingen kunnen daar terecht wegens hun beperking. Vooral 

mensen met een mentale 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 in hun leven en dat in een 

aangenaam en vertrouwd kader. Wij bieden hen dat in onze vernieuwde  

ontmoetingsruimte met de toepasselijke en voor hen zeer begrijpbare naam ‘biNus’, dat is  

het dialect voor ‘bij ons’ waar ze zich kunnen thuis voelen in hun vrije tijd. 

 

 

PERSONEEL 
 
 
 
Relevante ervaring in de sector 
 

 

Naam : Bevernage Kathleen, coördinator 

38u/week (tewerkgesteld sinds 4/06/2014) 

Taken : algemene leiding , financieel beleid, personeelsbeleid, contact met de Raad van 

Bestuur, contact met externe organisaties, herstructurering, coördineren van de 

deelwerkgroepen, opmaak subsidiedossiers. 

Relevante ervaring : 24 jaar thuisverpleegkundige, dan wegens een arbeids(verkeers) 

ongeval zelf  beperkt geworden (beenamputatie). Was vooraleer coördinator  te worden ca 

25 jaar lid van de RVB van de WVA. 
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Naam : 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, Portugal, fietsreis) en kampen (16+ en paardenkamp), 

weekends, telefoonpermanentie, inschrijvingen activiteiten, vervoer regelen per activiteit, 

sportuurtjes, de uitvliegers (deelname aan activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod), 

zomer(dag)uitstappen, probleemoplosser voor de praktische problemen binnen de werking. 

Relevante ervaring : SMOG – reisinformatie -  jaar  

 

 

Naam : 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 ( maandelijkse daguitstap voor kinderen met  

beperking en broertjes en zusjes op zaterdag), ondersteuning en vorming monitoren 

speelpleinwerking, VTB (vrijetijdstraject begeleiding), telefoonpermanentie, externe 

contacten i.v.m. jeugdwerk, probleemoplosser voor interne ICT problemen. 

Relevante ervaring : bachelor sociaal werk 

 
Naam : Ivo Braem, verantwoordelijke voor vrijwilligerswerk, atelier, dagbesteding en 

16+werking 

 
38u/week (tewerkgesteld sinds 7/04/2015) 

Taken : Werven vrijwilligers, uitwerken vrijwilligersbeleid, vorming vrijwilligers, aanspreek 

punt voor vrijwilligers, wekelijkse atelierwerking, dagbesteding, zomerwerking 16+ van 

Jobin (jongerenwerking van biNus), maandelijkse bijeenkomsten Jobin . 

Relevante ervaring : 7 jaar tewerkgesteld  als A2 opvoeder begeleider bij mensen met 

beperking 

 
Naam : Peter Vermeersch : boekhouding 

 

19u/week : boekhoudkundige verrichtingen ter voorbereiding van extern boekhoudkantoor, 

opmaken begroting, balansen, opmaak tussentijdse evaluaties per werking, facturatie. 
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Omschrijving vorming en opleiding 
 

 

moment 1 
Autisme en sport 

10/02/2015 door externe organisatie Recreas – duur 3u  

werd gevolgd door personeelslid Sien Jacques 

 

 

moment 2 
Speluitleg en begeleidershouding  

09/05/2015 door externe organisatie Koning Kevin – duur 3u 

Werd gevolgd door 9 monitoren van onze speelpleinwerking ‘Spelewijs’ 

 

 
moment 3 
MS Acces basis 

13/05/2015  door externe organisatie SBM (Syntra) – duur 6u30 

Werd gevolgd door ons personeelslid Ivo Braem 

 

 

moment 4 
Individuele begeleiding en autisme 

30/05/2015 door externe organisatie Oranje  - duur 3u  

Werd gevolgd door 13 monitoren van onze speelpleinwerking ‘Spelewijs’ 

 

moment 5  

Snoezelen 
23/05/2015 door externe organisatie Oranje – duur 3u 

Werd gevolgd door 7 monitoren van onze speelpleinwerking ‘Spelewijs’ 

 

moment 6 
Waarom we 2 oren en slechts 1 mond hebben 

28/05/2015 door externe organisatie Frederik Imbo – duur 3u rond communicatie 

Werd gevolgd door 2 personeelsleden : Carine Leire en Kathleen Bevernage 

 

 

moment 7 
Mobiele outrich 

30/05/2015 door externe organisatie Oranje – duur 3u 

Werd gevolgd door  13 monitoren van onze speelpleinwerking ‘Spelewijs’ 
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moment 8 
Dagbesteding op maat 

18/09/2015 door externe organisatie VONX 

Werd gevolgd door  personeelslid Ivo Braem 

 
 

moment 9 
Werken met vrijwilligers 

22/10/2015 door externe organisatie VONX door externe organisatie VONX 

Werd gevolgd door 2 personeelsleden : Ivo Braem en Sien Jacques 

 

moment 10 
SMOG  Spreken met ondersteuning van gebaren 

11/04/2015  : eigen organisatie – lesgever Jan Riem (lid van RVB WVA en leraar Vlot-

school). Werd gevolgd door 11 mensen : 9 monitoren van Spelewijs en 2 ouders. 

 

 

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

doelstelling 1 
Kennisverspreiding naar en begeleiding van mensen met beperking, in hun zoektocht naar 

een gepaste en voor hen zinvolle vrije-tijds-invulling. We proberen zoveel mogelijk de 

mensen met beperking te stimuleren en te motiveren tot deelname aan activiteiten, als 

middel tegen de verveling en vereenzaming en om hun eigenwaarde te verhogen, zodat ze 

zoveel mogelijk als volwaardig lid in de maatschappij kunnen meedraaien. 

 

doelstelling 2 
Emancipatie van mensen met beperking. We willen zoveel mogelijk de mensen met 

beperking mondiger maken, zodanig dat ze minder 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. 

 

 

doelstelling 3 
Inclusie  :  de WVA probeert burgers, lokale beleidsmensen en instanties  zoveel mogelijk 

te informeren, te motiveren en te stimuleren om inspanningen te doen, zodat mensen met 

beperking gelijkwaardig behandeld worden en niet enkel bekeken worden als hun 

beperking. Alleen op die manier kunnen zij als volwaardige leden opgenomen worden in 

onze samenleving. Onze vereniging wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken over 

thema’s als inclusie, integratie en emancipatie. 
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doelstelling 4 
Respect : binnen onze organisatie hebben wij veel vrijwilligers. Wij zijn zeer streng 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 zeer hoog in het vaandel staat. 

 

 

 

 

WERKING 
 

 

Aanbod activiteiten 
 

Activiteiten in eigen beheer 

 

activiteit 1 

Spelewijs : speelpleinwerking voor kinderen van 3 t.e.m.15 jaar 

 

Kinderen met een beperking en/of leerstoornis kunnen er in de vakantieperiode naartoe en 

ze kunnen broertjes en zusjes ook meenemen. Het is een speelplein zoals alle andere waar 

kinderen kunnen ravotten, lachen, zingen, fantaseren, knutselen… Er wordt extra aandacht 

besteed aan de persoonlijke noden van elk kind. Dit vergt een groot aantal monitoren, 

meer structuur, meer duidelijkheid… 

Spelewijs is een speelpleinwerking die de integratie bevordert, in de eerste plaats doordat 

broers en zussen mee kunnen. 

Ook kinderen met specifieke beperkingen zijn welkom zoals epilepsie, autisme, ADHD en 

kinderen uit een problematische opvoedingssituatie zijn welkom. 

 

Wanneer?  

Spelewijs gaat door in De Klepper Kanteelpad 4 in Ieper : 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. Het gebouw wordt gedeeld met de Ieperse KSA (zij gebruiken de lokalen tijdens 

het schooljaar). Spelewijs gebruikt het gebouw en het domein tijdens de vakantieperiodes: 

- de zomermaanden : juli en augustus, behalve de eerste en de laatste week van de 

vakantie. De eerste week is voorzien voor een grondige voorbereiding door de 

monitoren en de laatste week, zodat er kan opgeruimd worden en ook om de 

kinderen even te laten bekomen alvorens ze weer naar school moeten.  

- in tussentijdse vakanties  worden er ook activiteiten georganiseerd  op sommige 

dagen in herfst-, kerst-,krokus- en paasvakantie. 

Tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie wordt er ook een kamp georganiseerd 

voor de kinderen. In 2015 was dit naar zee van 3 tot 7 augustus 2015. Er namen 25 

Kinderen aan deel met 11 moni’s 
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Kostprijs voor de ouders 

 
In 2015 betaalden de ouders 7 euro per dag per kind. We boden ook warme maaltijden aan 

voor ’s middags. Daarvoor werkten  we met een externe cateringdienst. De ouders 

betaalden hiervoor  3   euro.  De kinderen krijgen ook nog een tussendoortje in één in de 

voor- en één in de namiddag (inbegrepen in de dagprijs) 

Een pijnpunt voor deze werking is het vervoer voor kinderen uit vervoersarme gezinnen. 

Wij zijn actief in een uitgebreid landelijk gebied (de Westhoek) waar het openbaar vervoer 

heel gebrekkig georganiseerd is en waar heel wat kinderen ver van een bebouwde kom 

wonen. Veel van onze kinderen komen uit een vervoersarm gezin. 

Daarnaast hebben  wij een heel deel kinderen uit problematische gezinnen waarvan de 

ouders het niet zo belangrijk vinden om hun kinderen naar een speelpleinwerking te sturen 

omdat dit voor het gezin een kost betekent. Voor deze kinderen  is het nochtans heel 

belangrijk om tijdens de (lange) vakanties even uit deze gezinsproblematiek te kunnen 

ontsnappen om met hun vriendjes te kunnen genieten van een min of meer zorgeloze en 

veilige vakantie.   

Een probleem dat zich stelt voor onze organisatie is : het berekenen van een voor de 

ouders aanvaardbare prijs. We moeten proberen de dagprijs laag te houden als we de 

ouders over de streep willen krijgen om hun kinderen naar Spelewijs te sturen. Bij de 

reguliere speelpleinwerking in onze stad ligt de dagprijs veel lager. Maar voor ons is dit 

niet haalbaar doordat wij veel meer begeleiding nodig hebben : een gemiddeld van 1 moni 

voor 3 kinderen (soms één op één). In reguliere speelpleinwerking is dit 1 moni voor 16 

kinderen. Voor ons is het ook belangrijk dat de kinderen bij ons geraken tegen een 

schappelijke vervoersprijs (die nooit onze totale vervoerskost kan dekken). Bijvoorbeeld 

een kind dat uit Roesbrugge bij ons komt (H/T 44 km) of een kind uit Wervik (H/T 36 km). 

Tijdens de zomervakanties zijn wij soms genoodzaakt om naast ons eigen busje nog 1 of 2 

busjes te huren van andere organisaties, wat de kost omhoog jaagt. Nog een gevolg 

daarvan : wij moeten extra vrijwilligers (chauffeurs/begeleiders) inschakelen om de 

kinderen en onze jongeren naar de vakantiewerking te kunnen laten komen. Als kostprijs 

voor de ouders rekenden we 5 euro per gezin/per dag. 

 

Werving van kinderen 

Naar de vroegere deelnemertjes wordt een foldertje gestuurd. We gaan naar scholen,  

CLB’s, buitengewoon onderwijs en instellingen die met jonge kinderen werken zoals VOT 

(Vereniging Ons tehuis Ieper – De Loods Loker…). Ook veel via mond-aan-mond reclame. 

De inschrijving gebeurt steeds door een huisbezoek aan de gezinnen met ruime informatie 

over onze werking. Daarbij wordt een inlichtingenfiche opgemaakt voor elk kind (wat zijn 

de noden zoals hulp bij maaltijden of incontinentie, 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 2015 namen 89  kinderen tussen 3 en 16 jaar deel aan de activiteiten. Zij waren samen 

goed voor 2997 dagdelen. 

 

Indeling groepen 
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De deelnemertjes aan de Spelewijswerking zijn tussen 3 en 16 jaar. De groepen worden 

niet strikt per leeftijdscategorie ingedeeld, maar wel volgens hun capaciteiten. Dit komt 

omdat er zich soms wel problemen voordeden als het kind niet rijp was om door te 

schuiven. 

Tijdens de Spelewijs werking worden de kinderen ingedeeld in 4 groepen : 

- de Pimpampoentjes : de jongsten 

- de Koala’s : de middengroep 

- de Grizzly’s : oudsten 

 

Kinderen met speciale zorg 

In 2015 waren er op de 89 deelnemertjes aan de zomervakantie : 

-  5 die omwille van de aard van hun beperking individuele begeleiding nodig hadden  

-  10 kinderen hadden medicatie nodig 

-  14 kinderen moesten geholpen worden bij toiletbezoek 

-  10 kinderen  droegen een luier 

De individuele begeleiders van de individuele begeleidingen proberen dan zoveel mogelijk 

aan te sluiten bij de activiteiten van de groep waarbij het kind behoort, voor sommigen is 

het noodzakelijk om een apart programma uit te werken. 

 

Tijdsindeling tijdens de werking 

Per week wordt er gewerkt met een weekthema en een rode draad doorheen de ganse 

duur van de speelpleinwerking. Het weekthema komt steeds aanbod in een toneelmoment  

’s morgens. 

Dagindeling  : deze is zo ingedeeld omdat kinderen met mentale of psychische beperking 

hun concentratie minder lang kunnen bewaren. 

7u45 – 9u00 : opvang 

9u00 – 9u15 : dagopening met toneeltje  

9u15 – 10u00 : knutselactiviteit 

10u – 10u15 : tienuurtje 

10u15 – 12u00 : korte voormiddagactiviteit 

12u00– 14u00 :middagmaal en vrij spel 

14u00– 15u45 : grote namiddagactiviteit 

15u45 – 16u00 : vieruurtje 

16u00 – 17u00 : opvang en vertrek met de bussen of ophalen door de ouders. 

Bij het startmoment wordt er telkens gewerkt met een herkenningsmelodietje, dat elk jaar 

terugkomt.  

’s Avonds krijgen de kinderen een weg-en-weer schriftje mee. Er worden ook heel 

regelmatig uitstappen ingepland of sportmomenten zoals zwemmen.  

 

Monitoren 

De kinderen worden intensief begeleid door een groep gemotiveerde moni’s. De moni’s 

krijgen een vrijwilligersvergoeding van 15 euro/dag of 7 euro voor een halve dag. Zij 

krijgen gratis vorming, de vorming wordt door de WVA betaald. Ze worden ook telkens op 

de hoogte gehouden van de monitorencursussen van derden. Daarnaast verwachten we van  
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hen ook dat ze deel nemen aan specifieke cursussen bv hoe omgaan met kinderen met 

epilepsie, autisme… 

Per week worden er 2 weekverantwoordelijken aangeduid, ervaren moni’s die de leiding 

nemen over de activiteiten-planning. Daarnaast is er ook 1 maandverantwoordelijke die 

instaat voor de kwaliteit en de administratie. De groep wordt aangestuurd door een 

personeelslid van WVA (Sien Jacques). 

 

De monitorengroep heeft een kern, dit zijn de eindverantwoordelijken voor de 

activiteiten. Zij komen tijdens de vakantiewerking dagelijks samen na de activiteiten om 

de verlopen dag te bespreken en voor de planning ven taakverdeling voor de volgende dag. 

Naast de speelpleinperiode  komen zij nog ca 5 maal per jaar samen om de werking te 

bespreken (werving, financiën, locatie…). Vóór de zomervakantie  is er een moniweekend 

ter voorbereiding van de zomerwerking en achteraf een moniweekend om de evaluatie van 

de zomervakantie te bespreken. 

 

Bekendmaking 

Gebeurt door folders te verspreiden via twee laatste jaren van het secundair onderwijs, 

hogescholen, bezoeken met animatie aan de scholen, sociale diensten, voorzieningen, 

CLB’s, bibliotheken. En vooral via mond-aan-mond-reclame van andere moni’s. 

 

activiteit 2 

DUS-dagen 

DUS staat voor Dag Uitstap Spelewijs. 

Spelewijs organiseert speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. We merkten echter 

dat vele kinderen die naar Spelewijs komen, niet bij andere jeugdbewegingen kunnen 

aansluiten, veelal omwille van hun beperking. 

Daarom  organiseerden we  één keer per maand  op zaterdag een DUS-dag voor kinderen 

met beperking en hun broertjes en zusjes. De activiteiten zijn heel uiteenlopend. Ook 

kinderen die extra begeleiding of zelfs één-op-één-begeleiding nodig hebben, kunnen 

hieraan deelnemen. 

We opteerden om geen alledaagse spelletjes te spelen: dit kunnen de kinderen in de 

vakanties al ervaren in Spelewijs. De uitstappen die we deden in 2015 zijn : 

- gaan zwemmen in Menen 

- bezoek Belfort Gent 

- bezoek Belfort Gent 

- uitstap naar Kortrijk 

- Boerengolf in Heuvelland 

- uitstap naar Kortrijk 

- Boerengolf in Heuvelland- Zoo in Rijsel- Zoo in Rijsel 

- Baudewijnpark 

- Huifkarrentocht 

- Bakkerijmuseum 

- Schaatsen Finlandia 
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De kostprijs varieert steeds: dit hangt af van de uitstap. 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. In 2015 namen er 27 kinderen  voor 

130 dagdelen deel en 18  monitoren die 64 dagdelen meededen. 

 

activiteit 3 

JOBIN  

Dit is de nieuwe naam voor de 16-pluswerking. Onze onmoetingsruimte is in 2015 volledig 

vernieuw en veranderd van naam in ‘biNus’ (= dialect voor ‘bij ons’, war iedereen zich kan 

thuis voelen). Jobin zijn de jongeren van biNus. De leden van jobin zijn jongeren met 

beperking tussen 16 en 35 jaar. In Jobin zijn er twee verschillende werkingen : 

 

Jobin zomerwerking 

Dit is een vakantiewerking voor 16-plussers (opvolger van Spelewijs). Tijdens de 

zomerschoolvakantie kunnen de jongeren er dagelijks naartoe in de maanden juli en 

augustus. De activiteiten gaan voor een groot deel door in onze ontmoetingsruimte die in 

2015 de naam ‘biNus’ kreeg. De eerste week van juli was er geen werking zodat de 

begeleiders de zomerwerking konden voorbereiden en ook de laatste week van augustus 

was er geen werking om alle te kunnen opruimen en de werking te kunnen afronden. 

Dagelijks kwamen in 2015 iedere dag er tussen de 7 en 17 deelnemers.  In totaal namen er 

25 verschillende jongeren deel aan de zomeractiviteiten en ze deden dat samen in 266 

dagdelen.Er is één hoofdverantwoordelijke per dag met daarnaast 2 à 4 begeleiders-

vrijwilligers a rato van het aantal aanwezigen en de aard van de activiteit. Ze doen 

allerhande activiteiten : van knutselen over koken tot muziek-activiteiten. Voor de 

bewegingsactiviteiten hebben ze de turnzaal ter onze beschikking van een school in de 

buurt. Ze gaan ook regelmatig zwemmen in het stedelijke zwembad. Ze gaan bowlen in 

een bowling in de buurt. Ze doen zoektochten  in de stad en op de vestingen rond de stad. 

Wekelijks doen ze één à twee uitstappen zoals naar de milieuboerderij, naar een pretpark, 

naar de Gentse feesten, naar Dranouter Folkfestival… 

Van 18 tot 21 augustus zijn er 9 van de deelnemers van de 16+werking op kamp geweest 

naar Zeelinde in Den Haan. Er waren  een hoofdbegeleider en 3 vrijwilligers mee.  

 

Jobin jeugdhuiswerking 

Vanaf oktober 2015 is dit een nieuwe werking. In onze nieuwe ontmoetingsruimte gaat 

iedere maand een zaterdagavondactiviteit door, voor de jongeren vanaf 16 jaar tot 35. Er 

namen aan deze werking in oktober – november – december van 2015 telkens ongeveer 30 

aanwezigen. Ze werden begeleid telkens door 1 personeelslid met een 5-tal moni’s. We 

hopen deze werking nog verder uit te breiden in 2016. 
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activiteit 4 

Atelier 

De atelier werking is een activiteit elke zaterdagnamiddag van 14 tot 17u. Dit is een 

activiteit die een snelle groei gekend heeft in 2015.  Het atelier gaat door elke 

zaterdagnamiddag van 14-17u. Iedereen met beperking kan deelnemen. Van het aantal 

deelnemers zijn het grootste deel mensen met mentale beperking. Het aanbod is zeer 

gedifferentieerd. Niettegenstaande de werking 7 weken stil lag in 2015 vanwege 

verbouwingswerken  mochten we toch 94 verschillende deelnemers ontvangen die samen 

goed waren voor 441 dagdelen atelier. Deze activiteit is ondertussen op vraag van de 

deelnemers uitgegroeid tot een populaire activiteit die meer is geworden dan een louter 

‘atelier’. In 2016 bekijken we hoe we deze groep kunnen herinrichten . 

 

activiteit 5 

De Uitvliegers 

Dit zijn uitstappen naar activiteiten die georganiseerd worden door derden (het reguliere 

cultuuraanbod). In 2015 namen er 45 verschillend mensen aan deel, zij waren samen goed 

voor 135 dagdelen. 

De activiteiten van de uitvliegers bestonden uit : 

- Enkele optredens in het Cultureel centrum van Ieper o.a. Percossa, Isolde et les 

Bens, Arsenal 

- Samen naar enkele belangrijke matchen van de voetbalclub Club Brugge 

- Samen gaan fitnessen in de fitnesszaal van de Vereniging Ons Tehuis met 

begeleiding van een coach 

- Gaan kijken naar de carnavalsstoet in Poperinge 

- Nieuwjaarsuitstap : bestond uit een rondleiding met gids in Noord-Frankrijk met 

warm middagmaal en ’s avonds met broodmaaltijd. 

 

activiteit 6 

biNus  

Onze ontmoetingsruimte De Spiegel  heeft in 2015 een heuse gedaanteverwisseling 

ondergaan. De inrichting van onze ontmoetingsruimte van ca 100 m² oogde ouderwets. Wij 

wilden vooral jongeren aantrekken omdat dit de groep was die wij het moeilijkst konden 

bereiken. Dit hebben we gedaan in overleg met onze leden en hun entourage, met onze 

vrijwilligers en met het personeel. Hiervoor hebben wij een deel eigen middelen gebruikt 

en een renteloze lening aangegaan op 6 jaar via Socrowd. 

Wij moesten een grondige verbouwing doen omdat wij het gebouw ook volledig veilig 

wilden maken voor de bezoekers : nieuwe elektriciteit en brandveiligheidsmaatregelen. 

We hebben ook de toiletten beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en een 

vestiaire geïnstalleerd waar de bezoekers hun jassen kunnen achterlaten. We hebben de 

toog veranderd van plaats (discreter gemaakt) en de ruimte ingericht met het oog op 

gezelligheid. In plaats van allemaal tafels en stoelen op een rij hebben wij een paar  
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gezellige hoekjes ingericht met zeteltjes. We hebben kleur gebracht in het interieur en 

hebben warme materialen gebruikt (veel hout). 

En we hebben de naam veranderd in biNus (dialect voor ‘bij ons’) en dit werd door onze 

doelgroep goed ontvangen. Het is de bedoeling dat de jongeren met beperking zich thuis 

voelen bij ons. En dit lukt goed. Wij kregen heel veel appreciatie van de gebruikers, hun 

ouders en  begeleiders. Veel van die mensen hebben een aandeel van Socrowd gekocht 

zodat wij een renteloze lening konden krijgen en het OCMW van Ieper heeft zich borg 

gesteld voor deze lening. 

 

De openingsuren van biNus zijn steeds gekoppeld aan activiteiten, we willen af van de 

perceptie dat onze ontmoetingsruimte een gewoon café is, die soms overheerst werd door 

een groep overmatige drinkers waardoor onze doelgroep zich niet op hun gemak voelden 

en wegbleven. Nu sinds de vernieuwing komen deze wegblijvers terug en daar zij we heel 

tevreden mee. 

We zijn streng op het alcoholmisbruik, temeer dat onze doelgroep voor het grootste deel 

bestaat uit mensen met mentale of psychische beperking die zelf geen alcohol mogen 

gebruiken vanwege hun medicatie.  Onze vrijwilligers worden ook in die zin opgeleid. Wij 

hebben het aanbod van dranken aangepast en het aantal zware bieren heel beperkt 

gehouden en alcoholrijke dranken afgeschaft bv geen porto of dergelijke. Alcoholvrije 

dranken blijven bij ons altijd goedkoper dan draken met alcohol. 

Onze openingsuren zijn : 

- Dinsdagnamiddag  van 13u tot 16u  : ’t Achternoentje’ dit zijn activiteiten voor 

mensen die omwille van hun niet werken of bv tijdelijk werkloos zijn in een 

beschutte werkplaats 

- Woensdag van 17 tot 19u : ‘sportuurtjes’, dit zijn competities  binnensporten bv  

sjoelbak, vogelpiek, hoedjewip… 

- Donderdagnamiddag van 13 tot 16u : ’t Achternoentje’  

- Eerste vrijdag van de maand is biNus  open voor iedereen van 17 tot  23u. Tussen 17 

en 19u  gewoon praatcafé en van 19u tot 23u thema-activiteiten bv sixty-avond – 

karaoké….. 

- Derde zaterdag van de maand Jobin 18 tot 23u voor onze jongeren tussen 16 en 35 

jaar. 

- Eerste en derde zondag van de maand : rustige namiddag met gratis stuk taart voor 

iedereen. Iedereen kan er doen wat hij wil, sommigen spelen gezelschapsspelletjes 

die altijd in biNus aanwezig zijn. Sommigen komen en brengen hun handwerkjes 

mee. En er wordt veel gepraat, dit is echt ontmoeting (er komen telkens een 25 tot 

30 mensen naartoe). Dit was een vraag van vooral mensen met beperking die alleen 

wonen of ook in een beschutte omgeving wonen, maar die op zondag vooral 

behoefte hebben aan gezelschap. 

BiNus wordt verder dikwijls gebruikt door externe verenigingen voor hun activiteiten bv 

door Vondels vzw voor hun koffie-uurtje elke dinsdag en donderdag tussen 16 en 17u30. Dit 

is voor mensen met beperking die  alleen wonen en nog gaan werken bv in een beschutte 

werkplaats en na hun werk om 16u graag nog een babbeltje komen maken vooraleer naar 

huis te gaan. 
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Ook andere externe diensten zoals ‘De Ieperse Dovenvereniging’ komt maandelijks  bij ons 

vergaderen, ook ‘De roze max’ dit is een vereniging voor holebi’s met beperking, KVG voor 

vergadering, Natuurpunt….. 

 

 

activiteit 7 

Reizen, weekends, daguitstappen,kampen 

 

Spanjereis 

De busreis ging door van 22/07/2015 tot 31/07/2015. Het verblijf was in een hotel in 

Salou. Er namen 21 mensen met beperking deel en er waren 4 begeleiders mee. Er was een 

voorbereidende vergadering op 06/06/2015 en een evaluatievergadering op  14/11/2015. 

 

Portugalreis 

Vliegreis naar Sobral Ourèm (nabij Fatima)  met verblijf in een volledig toegankelijke 

vakantiezorgwoning  uitgebaat door Vlamingen. De reis bevat dagelijks uitstappen, 

volpension, begeleiding door 2 ervaren begeleiders. Er is een busje ter plaatse ter 

beschikking voor de volledige periode. In 2015  ging de vakantie door van 28 juli tot 3 

augustus. Er namen 4 personen met beperking aan deel. Onze taak bestond erin om de reis 

te boeken en alle administratie hierrond in orde te maken. Wij zorgden voor het vervoer 

naar de luchthaven (Zaventem), daar werden de  reizigers opgevangen door de begeleiders 

van het verblijf. Zij brachten hen ter bestemming en zorgden voor de begeleiding 

gedurende het verblijf tot de terugkomst in Zaventem, vanwaar wij hen dan naar huis 

brachten. 

 

Fietsvakantie Vlaamse Ardennen 

20 tot 24 juli 2015 : er namen 15 mensen uit de doelgroep deel en 4 begeleiders. Er was 1 

busje mee (als volgwagen) er werd overnacht in een hotel in het Oost-Vlaamse Nazareth, 

van waaruit in lussen gefietst werd. Elke dag zo’n 60 km. 

 

Vrijetijdsweekend 

In 2015 ging het weekend door in Brugge op 10/11-10-2015, er werd gelogeerd in De 

Karmel. Er namen 14 mensen uit de doelgroep deel en 3 begeleiders. De deelnemers weren 

vervoerd met 2 busjes (eigen busje + gehuurd busje).  

 

Paardenkamp 

Vanwege de vele vragen naar meer paaardenkampen werd ons aanbod in 2015 uitgebreid. 

We organiseerden 2 paardenkampen : één in de paasvakantie en één in de herfstvakantie. 

Beide paardenkampen gingen door in de manege Stal Léon  in Poperinge . 

In de paasvakantie  van  13 tot17/04/2015 er waren 24 deelnemers en in de herfstvakantie  

van 5 tot 7/07/2015  er namen 8 deelnemers aan deel. Het totaal aantal dagdelen voor de 

paardenkampen bedroeg : 288.  

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 
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heuse slotshow voorzien, waarin de deelnemers optreden en hun familie kan komen kijken. 

De kampen wordt telkens  begeleid door 1 beroepskracht en 3 vrijwlligers. 

 

 

activiteit 8 

Vrijetijdskrant  

Dit is ons maandelijks krantje (vroegere Uitvliegerskrant) dat wij aan onze leden 

verspreiden. In dit krantje staan alle activiteiten van de komende maand. Het wordt 

telkens verstuurd op de 15de van de maand vooraf. We proberen zoveel mogelijk om de 

Uitvliegerskrant digitaal te versturen. Mensen die het krantje digitaal willen ontvangen en 

ook de voorzieningen  krijgen dit gratis. Mensen die het boekje per post willen ontvangen 

betalen hiervoor 6 euro per jaar. Momenteel versturen we het digitale krantje aan ca 350 

adressen en  een 80-tal  per post.  

 

 

activiteit 9 

De Spiegelstappers  

Dit is onze wandelclub, waarmee we maandelijks aansluiten  bij de wandelingen van 

Aktivia, de Vlaamse overkoepelende wandelclub waarvan wij lid zin. Er zijn 19 wandelaars 

die regelmatig deelnemen aan onze wandelingen, in 2015  waren  zij goed voor 95 

dagdelen. 

 

 

activiteit 10 

Grote jaarlijkse activiteiten 

 

Zomerfeest 

Dit is een feest in het begin van de zomer waar er gedanst wordt en er muziek gemaakt 

wordt door DJ’s. in 2015  ging dit feest door in het LDC De Zonnebloem in Veurne. Er 

waren 2 DJ’s  (leden uit onze doelgroep). Er was een goede sfeer en er werd veel gedanst. 

Er was  mogelijkheid  om  een broodje te eten en er was een soort fotostudio waar ze 

konden poseren, de foto’s werden op de website geplaatst. Er waren 58 aanwezigen en 8 

vrijwilligers. 

 

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 19/06/2015. De  leden van de sportclubs krijgen hun maaltijd (BQQ) 

tegen een heel schappelijke prijs (5 euro). Er waren 37 aanwezigen. 

 

Oudejaarsavondfeest 

Op oudejaar boden wij een feestmaaltijd aan met achteraf een dansavond met DJ. Er 

waren 61 aanwezigen. 
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Barbecue eind zomer 

Aan het einde van de verlofperiode organiseren we telkens een ‘fin de saison’feestje met 

barbecue. Hieraan kunnen alle deelnemers aan de zomeractiviteiten deelnemen. Er waren 

56 personen aanwezig.  

 

Hutsepot 

Jaarlijks organiseren we  in de winter een hutsepot, dit jaar was dit op 30 november. Daar 

komen heel wat familieleden van onze leden naartoe. Er waren 62 deelnemers aan de 

hutsepot, waarvan 29 van onze klanten, de anderen waren sympathisanten. 

 

Spaghetti-avond 

Deze spaghetti-avond was de eerste avond van de vernieuwde biNus. We gaven gratis 

spaghetti aan onze leden om hen te bedanken voor hun geduld tijdens de bouwwerken. Er 

waren 23 leden aanwezig. 

 

 

Activiteiten in samenwerkingsverband 

 

activiteit 1 

in samenwerking met Den Ommeloop die in 2015 Vondels vzw werd. 

Dagbesteding : op dinsdag en donderdag organiseren  we  de dagbesteding van 13u tot 

16u00. Dit kan gaan om knutselactiviteiten, een bibliotheekbezoek, wandeling, gaan 

dansen, gaan bowlen, bezoek aan de kringloopwinkel, bezoek aan het jukeboxmuseum….. 

 

activiteit 2 

in samenwerking met Ieperse stadsbibliotheek 

De Ieperse stadsbibliotheek nam in 2014 onze spelotheek ‘de Stokpop’  voor kinderen met 

beperking van ons over. Voor ons was het onmogelijk om deze spelotheek  verder te 

houden wegens het gebrek aan personeel en onze krappe financiële toestand. De 

bibliotheek heeft dit overgenomen en met succes aangezien zij gratis kunnen uitlenen 

(zoals boeken) en zij 1,5 FTE personeel hebben om de spelotheek te runnen. Wij zijn nog 

altijd aanwezig op hun vergaderingen om o.a. mee te beslissen over de aankopen…  

 

activiteit 3 

in samenwerking met OCMW Ieper : wij huren heel regelmatig één of twee busjes van hen 

voor onze activiteiten mogelijk te maken. Het OCMW heeft ook borg gestaan voor onze 

renteloze lening bij Socrowd om onze verbouwing te kunnen financieren. 

 

activiteit 4 

in samenwerking met samenwerking met VOT (Vereniging Ons Tehuis) 

Fitness : wij mogen om de twee weken op donderdagavond hun fitnesszaal gebruiken. Er 

nemen een 8-tal van onze leden deel aan deze activiteit en één van onze vrijwilligers als 

coach. 
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activiteit 5 

in samenwerking met  Aktivia  (de overkoepende Vlaamse wandelclub. Wij zijn lid van 

AKTIVIA en nemen elke maand deel aan één van de georganiseerde  van Aktivia in West-

vlaanderen, georganiseerd door Aktivia . Dit is een zondagnamiddag activiteit waar er 

steeds ca 8 à 10 van onze wandelclub De Spiegelstappers aan deelnemen. 

 

activiteit 6 

in samenwerking met menwerking met  het Iepers Cultureel Centrum ‘t Perron 

deelname met C-packs in 2015 aan optredens : Percossa en Isolde et les Bens . 

 

activiteit 7 

in samenwerking met in samenwerking met school Immaculata voor het 

gebruik van hun turnzaal tijdens schoolvakantie voor onze 16+werking. 

 

 

activiteit 8 

in samenwerking met het  Westouters Volkstheater : wij mogen elk jaar gratis  hun 

premiere  bijwonen met een groep van onze cli¨¨enten. Het zijn stukken die in het West-

Vlaams gespeeld worden. 

 

activiteit 9 

in samenwerking met Den Ommeloop/Vondels 

samen met de bewoners met beperking van Den Ommeloop vormen onze deelnemers een 

ploeg voor minivoetbalploeg. 

 

activiteit 10 

in samenwerking  met de dienst Toerisme 

Groepen die naar Ieper komen en een geleide wandeling boeken bij de stad, en die hun 

picknick ondertussen ergens willen opeten worden door de stad doorverwezen naar onze 

ontmoetingsruimte De Spiegel. 

 
activiteit 11 

in samenwerking met DC Kersecorf, DC Hofland, Diogenes, Den Ommeloop, de 

Milieuboerderij, het OCMW. 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 in de zomer vooral hebben wij er heel dikwijls  meerdere nodig. Dat komt 

doordat wij in een streek (de Westhoek) wonen 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). 
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activiteit 12 

in samenwerking met instellingen De Lovie Poperinge, Kerckstede Oostnieuwkerke, 

Marienstede Dadizele, Maria ter Engelen Klerken, Sint-Jan de Deo Handzame, de Pelikaan 

Menen, de Rozewingerd  Koksijde, Havenzate Veurne, Rozenkrans Westende, groep Ubunto 

Zwevegem, de Branding Kuurne, Tordaele, Ten Anker Waregem, Duin en Poder Diksmuide, 

Duinhelm Oostende, Het havenhuis in Lo-Reninge, Sint-idesbald  om informatie uit te 

wisselen. Wij hebben uit alle van deze instellingen deelnemers aan onze activiteiten. 

 

activiteit 13 

in samenwerking met semi-residentiele settings zoals De Poorterij, De meidoorn, De 

Malderij, Het Vijverhuis, Het Huis aan de Vaart, De Briekedreef, Begeleid wonen, Beschut 

wonen, Vondels …. Vele van de bewoners komen bij ons voor hun vrijetijdbesteding. 

 

 activiteit 14 

in samenwerking met de 4 West-Vlaamse erkende vrijetijdsorganisaties Oranje, De 

Stoom, 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. 

 

activiteit 15 

In 2015 hebben wij een convenant afgesloten met de Stad Ieper, waardoor wij allerhande 

faciliteten krijgen bv inzake gebruik van gebouwen…. 

 

activiteit 16 

Wij werken samen met de stad voor de kattestoet. Wij hebben 2 groepen mensen (30 ) 

met beperking in de kattestoet van Ieper nl een groep volwassenen ‘De middeleeuwse 

burgers’ en een groep kinderen ‘de Musty’s’.  

 

activiteit 17 

Wij nemen ook deel aan de vergaderingen van ‘Het huis van het kind’ een 

samenwerkingsverband met alle actoren die bezig zijn rond kinderwelzijn , dit is een 

initiatief van het OCMW Ieper. 

 

 

Sensibilisering-en vormingsactiviteiten naar de reguliere sector 
 

Sen-/vormactiviteit 1 

Deelname aan de Ieperse Welzijnsdate op 26 maart 2015 namen wij met 3 personeelsleden 

deel aan deze organisatie. Dit is een uitwisseling waarbij gedurende 1 dag de welzijns 

organisatie bijeenkomen  om elkaars werking voor te stellen aan een groep van 30 

welzijnswerkers uit verschillende organisaties, er wordt telkens een bezoek gebracht aan 

een 6-tal organisaties. Wegens het grote succes van deze formule gaat dit nu in Ieper 2 

maal per jaar door (met een max van 30 deelnemers). Dit is een initiatief van OCMW Ieper. 
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Sen-/vormactiviteit 2 

Start op 1 april 2015 in ‘Het huis van de mens’ van een samenwerking rond holebi’s met 

een beperking tussen De Lovie,  Rebus  (holebi-vereniging) en wij.  Ondertussen komt  

deze groep tweemaandelijks samen in biNus. 

 

 

 

Sen-/vormactiviteit 3 

Op 28 april zijn we ingegaan op de vraag van de dienst Welzijn van Poperinge om 

getuigenissen te brengen rond toegankelijkheid  met het oog op een eventuele oprichting 

van een soort Raad voor mensen met een beperking in Poperinge : er waren 60 mensen 

aanwezig. Ondertussen is daar een focusgroep voor personen met beperking opgericht die 

de openbare werken nauw opvolgt en adviseert, deze groep wordt door het stadsbestuur 

van Poperinge zeer vroegtijdig  op de hoogte gebracht van de komende openbare werken 

in de stad.  

 

Sen-/vormactiviteit 4 

We namen deel aan het Netwerkevenement voor veldwerkers, vrijwilligers, hulpverlenes, 

professionelen, beleidsmakers, onderwijs…in contact met jonge kinderen en jongeren. Er 

waren 5 organisaties die zich mochten voorstellen aan de hand van een powerpoint, wij 

waren er één van. Er waren ca 150 aanwezigen. Het was een organisatie van het Huis van 

het kind en ging door op 15 oktober 2015 in ’t Perron in Ieper. 

 

Sen-/vormactiviteit 5 

We gaven een vrijwilligersfeest op 4 april 2015 in De Kazematten – met aperitief en hapjes 

en een broodmaaltijd. Dit werd opgeluisterd door een improvisatietheater Pikz Palace. Er 

kwamen een 50-tal vrijwilligers op af. 

 

 

Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod 
Geef aan in welke mate de activiteiten hierop gericht waren en wat het aandeel hierin was van de vto. 

 

Met elke deelgroep proberen we zoveel mogelijk in te spelen op het reguliere 

vrijetijdsaanbod. Enkele voorbeelden : 

 

De uitvliegers gingen naar : een optreden van Percossa en één van Isolde et les Bens, om 

de 2 maanden gaan ze naar een voetbalmatch in het stadion van Club Brugge, ze gaan ook 

fitnessen. 

 

De atelierwerking ging naar : Tentoonstelling Huis ’40-’45, zoo Planckendaal,  Oude 

kaasmakerij, kerstmarkt, De Gevleugelde Stad (straattheaterfestival), Ezelsboerderij, naar 

bowling, tentoonstelling ‘De grote Beweging’, bioscoopbezoek, kasteel De Blanckaert, 

Gallo-romeins museum. 
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DUS-dagen : zij gingen  schaatsen, boerengolf, spelen, naar de zoo in Rijsel, deden een 

huifkarrentocht, het bakkerijmuseum, 

 

Jobin : zij gingen naar de Gentse Feesten, naar Dranouterfestival… 

 

Spiegelstappers : zij nemen iedere maand  deel aan wandelingen van andere wandelclubs 

uit het reguliere vrijetijdsaanbod. 

 

Reizen : Dat doen wij niet in een aparte bus, onze reizigers gaan mee met een bus waarop 

ook andere mensen of groepen meereizen. 

 

 

Afstemming vraag-aanbod, cliëntbevraging 
 

Wij proberen zoveel mogelijk rechtstreeks contact te hebben met onze cliënten, maar ook 

met hun entourage. Na elke activiteit  maken we een half uurtje 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 cIiënt en ook overleggen we met zijn entourage 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. Zo starten we in 2016 met een 

kerngroep van ouders die mee zullen denken over onze werking.  

Wij hebben een nauwe band met onze cliënten enhun omgeving en veel van de zaken die 

wij organiseren spruiten voort uit gesprekken met hen. 

 

 

Informatiekanalen 
Via welke kanalen bereikt uw aanbod de (kandidaat-)cliënten ? 

 

X Eigen tijdschrift  ‘Vrijetijdskrant’ : verschijnt maandelijks in twee versies : 

Digitaal op 380  exemplaren en  

in papierenversie op 81 exemplaren 

x onze website ww.wvavzw.be 

x via facebook 

x via de geschreven pers : 12 artikels in 2015 

x via het jaarlijkse informatieboekje van de stad (een ganse bladzijde) wordt verspreid 

over ca 17000 en ook overhandigd wordt aan iedere nieuwe bewoner die in de stad komt 

wonen 

x via een betalende advertentie in de Krant van West-Vlaanderen gedurende 3 weken 

tijdens de verbouwingswerken 
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WERKINGSGEBIED 
 

 

Werkingsgebied binnen de provincie 
Ons werkgebied is  de Westhoek, dit is een dunbevolkt, landelijk gebied  met 17 

gemeenten. Namelijk : Alveringem –Diksmuide – Heuvelland – Hooglede –Houthulst – Ieper – 

Koekelare – Kortemark – Langemark-Poelkapelle – Lo-Reninge – Mesen – Poperinge – Staden 

– Veurne –Vleteren – Wervik –Zonnebeke. 

 

 

Regionale afspraken met andere organisaties in de provincie 
We hebben een goede samenwerking met de andere 3 erkende West-Vlaamse 

Vrijetijdsorganisaties. We hebben regelmatig overleg samen om informatie uit te wisselen 

en ervaringen. We bespreken ook hoe we ons aanbod op elkaar kunnen afstemmen. 

 

 

Uitbreiding van het bereik tgo vorig werkjaar 
In 2015 hebben wij  verbouwingswerken uitgevoerd . Niettegenstaande de activiteiten 

gedurende een tweetal maanden stil lagen omwille van deze werken hebben wij in 2015  

een meerverbruik van activiteiten  gehad van ca 2000 dagdelen tegenover 2014. In  2014 

werden er 5769 dagdelen verbruikt , in 2015 waren dit er 7414. We hebben ons 

personeelsbestand kunnen uitbreiden met 1,5 FTE . Dit was zeer nodig en dit heeft ook 

geressorteerd in meer activiteiten en betere opvolging van de boekhouding. 

Voor de verbouwingswerken hebben we geput uit eigen middelen aangevuld met een 

crowdfounding  via Socrowd waarbij wij 58 mensen  die samen voor 12 200 euro aandelen 

kochten van Socrowd en wij op die manier een renteloze lening konden krijgen van 30000 

euro, af te betalen over 6 jaar. Voor ons was dit een haalbare kaart. 

 

 

 

DOELSTELLINGEN WERKJAAR 2015 
 

 

Behaalde doelstellingen uit het beleidsplan regionaal platform 

 

doelstelling 1 

Herinrichting ontmoetingsruimte De Spiegel voor jongeren.  

Deze doelstelling hebben we kunnen realiseren dank zij de vele sympathisanten die ons 

geholpen hebben om aan bijkomende middelen te geraken. We hebben voor deze  

verbouwing geput uit eigen middelen en daarnaast hebben daarnaast een crowdfounding 

project opgezet via Socrowd, dit is een coöperatieve  vereniging die sociale projecten 

ondersteund. Wij vonden 58 mensen en verenigingen die samen in één mand 12 200 euro 

aandelen kochten bij Socrowd waardoor wij een renteloze lening van Socrowd konden 
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krijgen van 30 000 euro terug te betalen over 6 jaar. Het Ieperse OCMW heeft zich hiervoor 

borg gesteld.  

Tijdens de werken hebben de activiteiten noodgedwongen een kleine 2 maand opgeschort. 

We hebben die tijd goed gebruikt om plannen te maken voor de toekomstige werking. We 

zijn op zoek gegaan naar sterke vrijwilligers en hebben ze gevonden. We hebben heel veel 

gepraat met onze cliënten en hun entourage om te horen wat ze verlangden. We hebben 

ook zeer veel gecommuniceerd met de buitenwereld.  We hebben heel veel belang gehecht 

aan de inrichting van onze ontmoetingsruimte. We hebben de naam veranderd in biNus 

(dialect voor ‘bij ons’.  

En het resultaat mocht er zijn: heel veel mensen hebben ons gefeliciteerd, maar wat voor 

fijn was, was te zien dat mensen die vroeger wegbleven omwille van onze slechte naam als 

‘drankcafé’ nu terugkwamen. Vooral de de gebruikers en hun ouders en familie  waren 

heel tevreden. Er zijn ook meer activiteiten dan vroeger en ze zijn sneller uitverkocht. 

 

doelstelling 2 

Spelewijs  : kwaliteitsverbetering.  

De moni’s kregen in 2015 15 euro per dag en 7 euro voor een halve dag. En de kinderen 

konden een warme maaltijd gebruiken voor 3euro/middagmaal 

(soep+hoofgschotel+dessert). Er waren verschillende opleidingen voor de moni’s en die 

kenden in 2015 een succes. Het ging vooral om specifieke aanpakken bv sport en autisme - 

speluitleg en begeleidingshouding – snoezelen – mobiele outrich –SMOG.  

 

doelstelling 3 

Vrijwilligersbeleid uitwerken. 

We hebben in februari 2015 een nieuw personeelslid aangeworven. Een van zijn 

belangrijkste  taken was het opstarten van een vrijwilligersbeleid. Wij hebben hem enkele 

vormingen aangeraden rond ‘werken met vrijwilligers’ met vrijwilligers. Hij heeft die 

gevolgd samen met ons personeelslid voor de speelpleinwerking. Wij hebben een 10-tal 

nieuwe vrijwilligers met veel inspiratie en sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ze vormen  

samen een sterke groep. We doen in 2016 een ronde naar verschillende verenigingen om 

een oproep te doen naar nog nieuwe vrijwilligers, die zijn nodig  aan gezien ons gamma 

activiteiten ook steeds meer uitbreid. 

 

doelstelling 4 

Reisaanbod 

In de doelstelling was een uitbreiding van lowbudget reizen aangekondigd. Ondertussen 

hebben we wegens ander vragen onze prioriteiten wat verlegd. 

De vliegreis Portugal was wat op de terugtocht, wegens te lang naar dezelfde plaats en de 

afbouw door de eigenaars. Er was behoefte om voor volgend jaar uit te kijken naar een 

andere bestemming. 

Er was voor de busreis naar Spanje veel vraag, we hebben veel mensen moeten weigeren. 

Anderzijds was ook hier vraag naar eens een andere bestemming. 

En er was ook vraag naar reizen voor mensen met een hogere zorgvraag. 

We zitten anderszijds ook met het gegeven dat onze reizen heel snel uitverkocht zijn. 
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Met al deze vragen hebben we een 2015 een nieuw aanbod voor 2016 uitgewerkt (zie 

verder) 

In 2015 hebben we 2 paardenkampen ingericht wegens verhoogd succes en de grote vraag 

ernaar.  

 

doelstelling 5 

Atelier   

Deze blijft een succesnummer. We hadden in 2015 verschillende  overleggen met de 

Ieperse kunstacademie om eventueel enkele van onze mensen naar de academie te kunnen 

sturen in het kader van inclusie. Maar dit is mislukt omdat de academie enkel lesuren ko 

vrijmaken tijdens de weekdagen. Wij hadden een 6-tal geïnteresseerde cliënten, maar zij 

konden zich in de week niet vrij maken omdat ze ofwel gingen werken of nog naar school 

gingen of op internaat. Daarom is dit niet kunnen doorgaan.  

We werken hier verder aan in 2016. 

 

doelstelling 6 

Holebiwerking : is gestart met 3 partners nl De Lovie, Rebus en wij. Er zijn een 2 

tal vergaderingen doorgegaan in biNus. De werking moet nog ten volle op gang 

komen. 

 

 

Niet behaalde doelstellingen  
 

doelstelling 5 

Atelierwerking : er is in 2015 gestart  met een plan opmaken, in 206 wordt dit verdr 

aangepakt. 

 
 
 

Maatschappelijke meerwaarde 
Welke meerwaarde heeft de toekenning van de subsidie tot gevolg ?  

Wij kunnen niet overleven zonder subsidies. 

 

 
DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR 
 

 

doelstelling 1 
Aankoop nieuwe bus 

Ons busje voor het vervoer van kinderen (van vervoersarme gezinnen) van en naar onze 

zomerwerkingen  is oud (13 jaar) en heeft ca 350 000 km afgelegd. Het busje wordt vooral 

veel gebruikt in de zomermaanden:  

- voor Spelewijs onze speelpleinwerking en voor onze zomerwerking van Jobin  (jongeren 

vanaf 16 jaar) maar ook voor onze daguitstappen tijdens de vakantie  van de Beschutte 

werkplaatsen. In de zoemermaanden gebruiken we daardoor ook busjes van andere  
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organisaties (milieuboerderij, De pelgrim, het OCMW Ieper) Maar ook buiten de vakantie 

voor ’t Achternoentje  voor uitstappen en ook op zaterdagnamiddag. 

We hebben dit busje heel erg nodig omdat ons werkgebied de Westhoek heel schaars 

bedeeld is qua openbaar vervoer. Uit veel dorpen rijdt er maar 1 bus ’s morgens naar het 

centrum en dan nog 1 bus terug ’s avonds. Dit maakt het voor onze doelgroep (mensen met 

beperking) dikwijls onmogelijk om naar onze activiteiten te komen  tijdens het weekend  

(zaterdagnamiddag van 14 tot 17u) of zondagnamiddag. Ook voor onze avondactiviteiten bv 

voor onze jongeren is het vaak onmogelijk omdat de laatste bus terug naar hun huis om 

19u uit het centrum vertrekt. Voorbeeld een blinde jongere uit Elverdinge woont 7 km van 

ons ontmoetingscentrum  biNus en kan niet naar onze avondactiviteit, zijn laatste lijnbus 

naar huis  in het weekend heeft hij om 18u08, zijn laatste belbus om 19u22 .  

 

doelstelling 2 
Vrijwilligers chauffeurs voor het vervoer in de weekends en tijdens de vakantieperiode 

voor onze daguitstappen. 

Wij gaan op zoek naar nog meer vrijwilligers-chauffeurs, vooral voor het weekend. 

 

doelstelling 3 
Atelierwerking. Momenteel  is er veel vraag, maar voor atelier is een groep groter dan 15 

personen  zeer zwaar. We hebben een paar nieuwe creatieve vrijwilligers hiervoor. We 

werken samen met hen een nieuwe werking uit. Door de grote vraag is het misschien 

aangeraden om te splitsen. 

 

doelstelling 4 
Reizen 

We proberen het nieuwe plan waarmee we het denkwerk in 2015 statten uit te voeren. 

 

 

doelstelling 5 
Uitschrijven nieuwe vacature coördinator en aanwerving 

We moeten op zoek naar een nieuwe coördinator. Kathleen gaan met pensioen op 1 januari 

2017.  

 

doelstelling 6 
Start van een netwerkgroep van mensen uit de entourage van onze cliënten  

om mee te helpen denken over de werking en op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligere en 

nieuwe bestuursleden en ook om eventueel activiteiten te organiseren om  onze kas te 

spijzen. 
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KANSEN & KNELPUNTEN 
 

 

Werking 
Er is steeds meer vraag naar activiteiten. Maar om steeds verder uit te breiden is nog meer 

werkkracht nodig en personeel is een dure kost. Dus ook nog meer op zoek naar 

vrijwilligers, maar die worden zeldzamer. Jong gepensioneerden reizen veel en hebben 

steeds tijd tekort. 

 

Doelgroepen 
We krijgen  naast de thuiswonenden ook steeds meer vraag uit residentiële of 

semiresidentiële  groepen. Wij blijven streven naar een gezonde mix.   

 

 

Financiën 
Dit is onze grootste zorg. Elk jaar is er die onzekerheid wanneer men voor een groot stuk 

afhangt van subsidies. Maar nu is deze onrust des te groter met alle wijzigingen die ons te 

wachten staan. En de omvorming naar 2020 waar nog heel veel onzekerheid rond bestaat. 

We hopen dat er voldoende aandacht zal zijn voor het segment ‘vrije tijd’ want dat is voor 

de mensen die omwille van hen beperking niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen een 

groot probleem. Ons personeel is hier ook heel ongerust over. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 


