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IDENTIFICATIEGEGEVENS
Structuur organisatie
Officiële naam van de vereniging :
Werkgroep Vorming en Aktie
(naamwijziging eind 2014 naar ‘Westhoek Vrijetijd Anders’ – wijziging
statuten in behandeling)
Wettelijk statuut :
vzw
Maatschappelijke zetel
Straat & nr
Postcode & gemeente
Telefoonnummer

: Rijselstraat 98
: 8900 Ieper
: 057/215535

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

:
:
:
:

Leden Raad van Bestuur
Voorzitter
Leden

Verantwoordelijke werking

Rijselstraat 98
8900 Ieper
057/215535
info@wvavzw.be

: Daniël Vannieuwenhuyse
: Ben Lambrey
Jan Riem
Steve Boussemaere
Jochen Vanthourenhout

: Bevernage Kathleen

Website : www.wvavzw.be
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VISIE EN MISSIE
Missie : Werking Vorming en Aktie (WVA) is een vrijetijdsorganisatie voor personen met
een beperking. Wij streven ernaar om personen met welke beperking ook (fysiek, mentaal,
psychisch of sociaal) op weg te helpen om een gepaste vrijetijdsinvulling te vinden. Voor
ons zijn de thema’s emancipatie, inclusie en integratie hierbij zeer belangrijk.
Emancipatie of het streven naar een volwaardige plaats van mensen met beperking in de
maatschappij gebeurt bij ons door het aanbieden van activiteiten georganiseerd door
andere organisaties uit het reguliere socio-culturele circuit. Hierdoor wordt een wederzijds
respect en begrip gestimuleerd zodat de beperking niet meer als hinderpaal beschouwd
wordt. Wij proberen de persoon met beperking zoveel mogelijk te laten deelnemen aan
activiteiten van clubs bv wandelclub, waardoor ze opgenomen worden in de club en er
vriendschappen ontstaan die integratie mogelijk maken.
Inclusie organiseren wij vooral door eigen activiteiten te organiseren op maat van mensen
met beperking. Hierbij wordt hun eigenwaarde omhoog getrokken, en voelen ze zich
eerder als volwaardige burgers, met gelijkwaardige rechten en plichten. Wij beschikken
over een ontmoetingsruimte ‘De Spiegel’ waar wij allerhande activiteiten organiseren voor
mensen met (en mensen zonder) beperking. Deze ontmoetingsruimte staat open voor
mensen met en mensen zonder beperking. Ontmoeting is ook een heel belangrijke factor
om tot een duurzame inburgering (integratie) te komen .

WAARDEN
Wij zij een onafhankelijke, creatieve, emancipatorische organisatie voor personen met
beperking die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbeleving op hun maat.

PERSONEEL
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, voor deze job sinds 25 jaar lid van de
RVB van de WVA en zelf persoon met beperking (beenamputatie)
Naam : Carine Leire, verantwoordelijk voor reizen en kampen
vrijetijdszorg
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38u/week (tewerkgesteld sinds 1/02/2011)
Taken : organisatie reizen ( Spanje, Portugal, fietsreis) en kampen (16+ en paardenkamp),
ondersteuning vrijwilligers, telefoonpermanentie, inschrijvingen activiteiten, vervoer
regelen per activiteit, dagbesteding organiseren
Relevante ervaring : SMOG - reisinformatie

Naam : Sien Jacques, verantwoordelijke jeugd
38u/week (tewerkgesteld sinds 26/03/2012)
Taken : Jeugdwerk, speelpleinwerking zomervakantie ‘Spelewijs’, activiteiten
tussentijdse vakantieperiodes, organisatie DUS-dagen (daguitstap voor kinderen met
beperking en broertjes en zusjes éénmaal per maand op zaterdag), ondersteuning en
vorming monitoren speelpleinwerking, VTB (vrijetijdstraject begeleiding),
telefoonpermanentie, inschrijvingen en financiële verantwoordelijkheid voor jeugdwerk,
ICT
Relevante ervaring : bachelor sociaal werk

Naam : Carine Renders, boekhouding
19u/week (tewerkgesteld sinds 01/12/2014)
Taken : alle financiële verrichtingen, loonadministratie, contact met boekhouder, andere
administratieve taken.
Relevante ervaring : heeft zoon met beperking
Naam : Niki De Cock
19u/week (tijdelijke tewerkstelling in het kader van progressieve tewerkstelling van
15/09/2014 tot 31/12/2014)
Taken: klusjes, onderhoud, vervoer
Naam : Anneke Paes , logstiek
38u/week (tewerkgesteld sinds 07/03/2014 in het kader van WEB+)- was afwezig wegens
ziekte en bevallingsverlof van 3/04/2014 t.e.m.31/12/2014
Taken : logistiek, administratieve ondersteuning

Omschrijving vorming en opleiding
Omschrijf kort de sectorgerelateerde vormings-en opleidingsmomenten genoten door de
contractuele personeelsleden en vrijwilligers, zoals omschreven in het afrekeningsdossier.

VAD : Een alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptensector
4 december 2014 Brussel :
-

Leire Carine : personeelslid
Jacques Sien : personeelslid

vrijetijdszorg

5/26

jaarverslag 2014
……..

In 2014 was er in onze werking bijzonder weinig ruimte voor vormingen en opleidingen,
daar we in een financieel zeer precaire situatie zaten (na twee dure afdankingen) en een
personeelsbestand van 2 vaste FT-medewerkers en 1 nieuwe coördinator.
De vooruitzichten voor 2015 zien er beter uit, er komt personeel bij en de financiële
toestand is beter geworden. Dan voorzien we meer opleidingen en vormingen.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
doelstelling 1
Kennisverspreiding naar en begeleiding van mensen met beperking, in hun zoektocht naar
een gepaste en voor hen zinvolle vijetijdsinvulling. 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, maar ook in de
werkgroepen.

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.

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.

vrijetijdszorg
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WERKING
Aanbod activiteiten
De WVA heeft een heel gamma uiteenlopende activiteiten zowel voor kinderen, jeugd als
voor volwassenen.

Activiteiten in eigen beheer
activiteit 1
Spelewijs : onze 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 grote speelplein en een groot terrein. Het domein is volledig
omheind en ligt naast een groene zone. Het gebouw wordt gedeeld met de Ieperse KSA (zij
gebruiken de lokalen tijdens het schooljaar). Spelewijs gebruikt 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.
- Tussentijdse vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd op sommige
dagen in herfst-, kerst-,krokus- en paasvakantie.
Kostprijs voor de ouders
2014 was voor de WVA een overgangsjaar met een heel beperkte financiële ruimte en een
directeurswissel. Andere jaren konden we de kinderen ‘s middags een warme maaltijd
aanbieden voor een schappelijke prijs. Dit konden we dit jaar niet omwille van de precaire
financiële toestand. We hebben wel iedere dag verse soep gemaakt om ’s middags met hun
boterhammetjes op te eten. We boden de soep aan voor 0,50 euro per dag. De meeste
kinderen hebben daar gebruik van gemaakt. Bij een enquête aan de ouders na de vakantie
over de werking werd gevraagd naar warme maaltijden, wij kijken voor een oplossing voor
.
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Een tweede zware kost is het vervoer in dit landelijke gebied wat de Westhoek is. Er zijn
heel wat ouders die ver van de bebouwde kommen wonen en vervoersarm zijn. Ook de
kinderen uit die gezinnen hebben recht op een fijne vakantie. Daardoor zorgen wij voor
vervoer door vrijwilligers. Dit jaar kregen we van Zonta (serviceclub) 700 euro als
ondersteuning voor het vervoer van de kinderen.
De dagprijs in 2014 was : 6 euro per dag.
Werving van kinderen
Dit gebeurt door een huisbezoek met ruime informatie over onze werking . Daarbij wordt
een inlichtingen fiche opgemaakt voor elk kind (wat zijn zijn noden, waar let men best op,
eventuele medicatie, karaktertrekken …). Alles wordt verzameld in een map, zodat elke
monitor tijdens de activiteiten deze map kan raadplegen.
Deelnemende kinderen
In 2014 namen 77 kinderen tussen 3 en 16 jaar deel aan de activiteiten.
Indeling
De deelnemertjes aan de Spelewijswerking zijn tussen 3 en 16 jaar.
Tijdens de Spelewijs werking worden de kinderen ingedeeld in 4 groepen :
- de Pimpampoentjes
- de Koala’s
- de Grizzly’s
- Kinderen die omwille van de aard van hun beperking individuele begeleiding nodig
hebben. De individuele begeleiders proberen dan zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de activiteiten van de leeftijdsgroep van het kind of in sommige gevallen wordt een
apart programma uitgewerkt.
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.
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 i een toneelmoment
’s morgens.
Dagindeling
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 ophaling door de ouders.
Bij het startmoment wordt er telkens gewerkt met een herkenningsmelodietje, dat elk jaar
terugkomt.
vrijetijdszorg
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’s Avonds krijgen de kinderen een schriftje mee met de vermelding wat de kinderen
gedaan hebben. Ook de ouders kunnen iets in het schriftje schrijven.
Er worden ook heel regelmatig uitstappen ingepland of sportmomenten zoals zwemmen.
Monitoren
De kinderen worden intensief begeleid door één moni per 3 à 4 kinderen. De moni’s krijgen
een vrijwilligersvergoeding van 12,50 euro/dag. Zij krijgen gratis vorming. Ze worden ook
telkens op de hoogte gehouden van de monitorencursussen van derden.
Per week worden er 2 weekverantwoordelijken aangeduid, ervaren moni’s die de leiding
nemen over de activiteiten-planning. Daarnaast is er ook 1 maandverantwoordelijken die
instaat voor de kwaliteit en de administratie..
De monitorengroep heeft een kerngroep, dit zijn de eindverantwoordelijken voor de
activiteiten, zij komen naast de speelpleinperiode ca 5 maal per jaar samen om de werking
te bespreken (werving, financiën, locatie…).
De monitoren krijgen een vrijwilligersvergoeding van 12,5 € per dag of 6 € per halve dag.
Bekendmaking
Gebeurt door folders te verspreiden via sociale diensten, voorzieningen, CLB’s,
buitengewoon onderwijs, bibliotheken. Kinderen die vroeger reeds deelnamen worden ook
terug uitgenodigd met een folder en een brief.

activiteit 2
DUS-dagen
DUS staat voor DagUitstap 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 riepen de monitoren van Spelewijs een nieuwe deelwerking van Spelewijs in het
leven: de DUS-dagen. Tijdens de DUS-dagen willen we de kinderen een ervaring bieden
waar ze anders moeilijk van kunnen genieten: een huifkartocht, leren boogschieten, een
uitstap naar Gent, … . 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. In de plaats daarvan gaan we één maal per maand,
telkens op zaterdag, op uitstap. Dit zijn de uitstappen voor het werkjaar 2014-2015:
wanneer

wat

tijdstip

prijs

rolstoel?

25/10

Huifkartocht

14.00u – 17.00u

€ 8,00
(sjaaltje
inbegrepen)

ja

29/11

Boogschieten

14.00u – 17.00u

€ 7,00

ja

20/12

Schaatsen in Gullegem

13.30u – 17.00u

€ 15,00

ja

31/01

Zwemmen in Menen

14.00u – 17.00u

€ 10,50

ja

vrijetijdszorg
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28/02

Belfort Gent

09.15u – 17.21u

€ 15,00

neen

28/03

Uitstap naar Kortrijk

12.25u – 17.21u

€ 7,00

ja

25/04

Boerengolf in
Heuvelland

14.00u – 17.00u

€ 10,00

neen

30/05

De Zoo in Lille

12.45u – 18.00u

€ 9,00

ja

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 DUS-dagen zijn over het algemeen van 14 uur tot 17 uur, met uitzonderingen voor
uitstappen die wat verder van huis zijn.
Alle kinderen die deelnemen aan een DUS-dag, zullen verplicht een sjaaltje van Spelewijs
moeten aankopen. Beschouw dit als het uniform van de DUS-dagen van Spelewijs,
gelijkaardig aan een chiro- of scouts-uniform. Het sjaaltje kost slechts € 3,00. Tijdens de
eerste activiteit van het jaar zit de kostprijs voor het sjaaltje reeds in de prijs inbegrepen.

activiteit 3
16-plus
De 16-pluswerking is de opvolger van onze speelpleinwerking. In de maanden juli en
augustus kunnen de jongeren met beperking van 16 tot 35 jaar terecht in De Spiegel, onze
ontmoetingsruimte voor jongeren met beperking. Dagelijks komen er tussen de 7 en 17
deelnemers. Er is één hoofdverantwoordelijke per dag met daarnaast 2 à 4 begeleidersvrijwilligers 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 we de turnzaal ter onze beschikking van een school in de
buurt. Ze gaan ok regelmatig zwemmen in het stedelijke zwembad. Ze gan 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…
Kamp 16+
Van 11 tot 14 augustus zijn er 9 van de deelnemers van de 16+werking op kamp geweest
naar Zonnebeke in een kamphuis ’t Lotegat. Er waren een hoofdbegeleidern en 3
vrijwilligers mee. De groep kookte zelf. Er werd een bosspel georganiseerd en veel
afwisselende activiteiten.

Gezelschapsspelletjesnamiddag
Er is een grote behoefte van de groep 16+ om elkaar meer te zien dan enkel maar in de 2
zomervakantiemaanden. Daarom organiseerden we een gezelschapsspelen namiddag op
zondag 25 mei van 14u00 - 17u00 met begeleiding. Het is de bedoeling om volgend jaar
tweewekelijkse activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. We werken dit uit en
zoeken voldoende begeleiders en financiële ondersteuning om dit te kunnen organiseren.
vrijetijdszorg
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activiteit 4
Het atelier
Het atelier gaat door elke zaterdagnamiddag van 14-17u. Iedereen met beperking kan
deelnemen. Van het aantal deelnemers zijn het grootste deel mensen met beperking. Het
aanbod is zeer gedifferentieerd. In 2014 waren er in totaal 542 deelnames aan ons
atelier.
ATELIER activiteiten 2014

Datum

Aantal

Activiteit

deelnelmers

11/01/2014 Winterlandschap in neteldoek

6

18/01/2014 Bezoekerscentrum Lyssenthoek

10

25/01/2014 Ontbijt

16

1/02/2014

WVA on Tour Houthulst

17

8/02/2014

Carnaval Proven

17

15/02/2014 Koken en komen eten

6

22/02/2014 Vertelnamiddag

21

1/03/2014

WVA on tour Langemark

18

8/03/2014

Schilderen op doek

18

15/03/2014

Koken stoofvlees met frietjes

13

en komen eten

22/03/2014 Muzikale namiddag

6

29/03/2014 Bezoek sterrenwacht Astrolab

11

5/04/2014

9

Volksspelenroute

12/04/2014 Crea rond Pasen

8

19/04/2014 Kookcursus en komen eten

11

26/04/2014 Vertelnamiddag

14

3/05/2014

20

WVA on tour Veurne

10/05/2014 Crea versiering zomerfeest

11

17/05/2014 Kijken modelvliegtuigjes

6

25/05/2014 Gezelschapsspelen

7

31/05/2014 Muzikale namiddag

13

7/06/2014

20

WVA on tour Koksijde

14/06/2014 Maak je droomwereld (collage)

13

28/06/2014 Naar natuurgebied De Trinagel

25

6/08/2014

6

Bezoek aan geefplein

13/09/2014 Filmnamiddag

26

20/09/2014 Bingo

18

27/09/2014 Oldtimerrit

30

4/10/2014

16
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11/10/2014 Haloweenpompoen maken

14

18/10/2014 Buren bij kunstenaaars

15

25/10/2014 Vertelnamiddag

13

8/11/2014

19

Hoppemuseum

22/11/2014 Vredestour deel 2

15

29/11/2014 Bowling

20

6/12/2014

14

Vredestour deel 3

13/12/2014 Bezoek aan kerstmarkt

20
542

activiteit 5
De Uitvliegers
Dit zijn uitstappen naar activiteiten die georganiseerd worden door derden (het reguliere
cultuuraanbod)

DE UITVLIEGERS activiteiten 2014
Aantal
Datum

Activiteit

deelnelmers

13/02/2014 Raymond van het Groenewoud

4

8/02/2014 Carnaval Proven

16

16/03/2014 Voetbalmatch Club Brugge

10

29/03/2014 Astrolab (sterrenkijker) Zllebeke

11

10/05/2014 Digibeet

7

17/05/2014 Modelvliegtuigjes

7

20/06/2014 Rally van Ieper

4

6/09/2014 Geefplein

6

27/09/2014 Oldtimertocht

26

10/10/2014 Ragus

2

21/11/2014 Toneel Frans-Vlaanderen 'De Wieters'

7

7/12/2014 Voetbalmatch Club Brugge

8

13/12/2014 Kerstmarkt

20

23/12/2014 G-sport

33
161

activiteit 6
De Spiegel
Ontmoetingsruimte De Spiegel is een ontmoetingsruimte voor mensen met beperking, maar
staat ook open voor anderen. De openingsuren zijn :
- Woensdagavond : 17u – 20u
- Vrijdagavond : 17u – 22u
- Zaterdagavond : 17u – 22u
vrijetijdszorg
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- Zondagavond : 17u -20u
Op zaterdagnamiddag gaat het atelier door in de ontmoetingsruimte of in het
knutsellokaal.
Verschillende verenigingen gebruiken de ontmoetingsruimte voor vergaderingen.
Op dinsdag en donderdag is er van 13u – 16u dagbesteding, voor mensen met beperking die
niet in een instelling verblijven of die begeleid of beschut wonen.
Elke namiddag is er koffietafel voor mensen met beperking die alleen wonen en werken bv
in beschutte werkplaats. Na hun werk kunnen ze nog even komen verpozen tussen 16u en
17u30.

activiteit 7
Spanjereis
De busreis ging door van 27/07/2014 tot 02/08/2014. Het verblijf was in een hotel (all-in)
in Lloret de mar. Er namen 16 mensen met beperking deel en er waren 4 begeleiders mee.

activiteit 8
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 2014 hebben wij maar laattijdig kunnen beslissen
om deze reis in ons programma op te nemen (omwille van een directeurswissel), vandaar
dat maar 1 iemand ingeschreven heeft.

activiteit 9
Fietsvakantie Nederland
21 tot 25 juli 2014 : er namen 15 mensen uit de doelgroep deel en 4 begeleiders. Er was 1
busje mee (als volgwagen) er werd overnacht in hotels. De reis liep als volgt: Ieper –
Oostende – Breskens – Brugge – Ieper. Iedere dag fietsen ze ca 60 km.
activiteit 10
Vrijetijdsweekend
Dit jaar ging de reis naar Amsterdam, er namen 10 mensen uit de doelgroep deel en 2
begeleiders. De reis was een busreis in een viersterrenbus met een overnachting in
eenviersterrenhotel. Als uitstappen was er een boottocht op de Amsterdamse Grachten en
een bezoek aan het Anne Frankhuis.
activiteit 11
Paardenkamp
Er namen 23 mensen met beperking deel aan het paardenkamp diatdoorging in de
ruitersschool Rode Berg in Westouter van 7 tem 11 april 2014. Elke dag van 9u tot 16u. Om
beurt kunnen de deelnemers deelnemen aan paardrijden, paarden verzorgen en
vrijetijdszorg
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staldienst.De laatste dag is er een heuse slotshow voorzien, waarin de deelnemers
optreden en hun familie kan komen kijken. Dit kamp werd begeleid door 1 beroepskracht
en 3 vrijwlligers.

activiteit 12
Uitvliegerskrant
Dit is ons maandelijks krantje 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 wordt het krantje digitaal naar 235 adressen verstuurd en per post naar 78
gezinnen.

activiteit 13
Binnensportuurtjes
Wekelijks organiseren wij in onze ontmoetingsruimte ‘De Spiegel’ sportuurtjes voor
mensen met beperking. Wij hebben verschillende clubs, namelijk
- Vogelpik elke eerste woensdag van de maand van 17u30 tot 18u30.
- Biljart (De Spiegelstoters) elke eerste zaterdag van de maand vanaf 19u.
- Kaarten (De Spiegelkaarters) : elke tweede zaterdag van de maand 17u30-18u30.
- Sjoelbak : elke derde woensdag van de maand : 17u30 tot 18u30.
Elk jaar wordt een clubviering georganiseerd waarop de deelnemers een etentje krijgen
en waarop de bekers worden uitgereikt.
activiteit 14
De Spiegelstappers
Dit is onze wandelclub, waarmee we maandelijks aansluiten bij de wandelingen van
andere wandelclubs. Er waren in totaal 200 deelnames aan onze wandelingen in 2014.

De Spiegelstappers activiteiten 2014
Datum
11/01/2014
25/01/2014
8/02/2014
16/03/2014
13/04/2014
17/05/2014
7/06/2014
10/08/2014
16/03/2014
28/09/2014
vrijetijdszorg

Aantal
deelnemers

Wandelingen
Vestingsroute
Wevelgem
Westouter
Mesen
Poperinge
Langemark
Dranouter
Zillebeke
Mesen
Wervik

15
16
10
17
10
21
21
18
3
16
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12/10/2014
9/11/2014
15/11/2014
28/12/2014

Boezinge
De Klijte
Herfstwandeling Vestingen
Moorslede

14
12
17
10
200
In 2014 organiseerden we zelf nog 3 grote wandeltochten, namelijk de Smullentocht, Ieper
Binnenste Buiten en de Vijvertocht met telkens tussen de 500 en de 800 deelnemers.
activiteit 15
Groot Zomerfeest
Het feest ging door in het LDC De Zonnebloem in Veurne. Er was een DJ en de sfeer was
goed er werd veel gedanst. Er waren 80 mensen met beperking aanwezig en 12
vrijwilligers.
activiteit 16
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 04 juli. Er werd een frietkot voor de deur geplaatst en de deelnemers
konden à volonté frietjes en brochetten gaan halen. Voor de leden van de clubs was dit
gratis, hu partner moest 5 euro betalen. Er waren 49 aanwezigen.

activiteit 17
Oudejaarsavondfeest
Dit jaar waren er 50 mensen met beperking aanwezig en 5 vrijwilligers. Er werd een
feestelijk etentje opgediend en daarna was er een dansavond met DJ.
activiteit 18
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.
activiteit 19
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
activiteit 20
Sint-Maartensfeest
Hier komen de kinderen naartoe van de regelmatige bezoekers van onze
ontmoetingsruimte De Spiegel’ . Er kwamen 34 kinderen . Zij kregen elk een stuk
speelgoed en een zak snoep. Er hielpen 6 vrijwilligers mee.
vrijetijdszorg
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activiteit 21
Weekend moni’s Spelewijs
De moni’s van Spelewijs gingen op weekend om de zomermaanden te evalueren en als
bedanking. Er namen 12 moni’s aan deel. Het ging door in residentie Honzebroek
Roeselare van 19-21 september 2014.
activiteit 22
Kaas- en wijnavond voor vrijwilligers van Het Atelier en De Stokpop: 7 oktober om 19u in
De Spiegel. Er waren 27 vrijwilligers aanwezig. Het was een gezellig samenzijn, waarop de
vrijwilligers hun ervaringen konden uitwisselen en planning opmaken voor de toekomst.

Activiteiten in samenwerkingsverband
activiteit 1
samenwerking met Den Ommeloop
Dagbesteding : op dinsdag en donderdag organiseren we de dagbesteding van 13u30 tot
16u00. Dit kan gaan om knutselactiviteiten, een bibliotheekbezoek, wandeling, gaan
dansen, gaan bowlen, bezoek aan de kringloopwinkel,…..
activiteit 2
samenwerking met de Ieperse stadsbibliotheek
De Stokpop : daar het voor de WVA financieel niet meer mogelijk was om de werking van
de Spelotheek De Stokpop te blijven houden, wegen te weinig financiële middelen en een
gebrek aan personeel, zijn wij naar de stad Ieper gestapt. Zo is in augustus 2014 een
samenwerking met de Ieperse bibliotheek tot stand gekomen, waarbij de bibliotheek een
personeelslid part-time ter beschikking stelde en de huur en energiekosten van ons
overnam. Wij leveren nog steeds de vrijwilligers en zitten in het overleg rond de Stokpop,
omwille van onze kennis rond speelgoed voor kinderen met beperking. Wij beslissen mee
over de aankopen en de werking.
activiteit 3
samenwerking met OCMW Veurne en dienstencentrum De Zonnebloem Veurne
Ons ontmoetingscentrum in Veurne was voor ons ook niet langer houdbaar omwille van
onze precaire financiële toestand, bij gebrek aan inzetbaar personeel, vanwege de afstand
en omwille van het gebrek aan lokale vrijwilligers. We namen contact op met de stad
Veurne en hadden een overleg met de voorzitster van het OCMW. Zij hebben wel
vrijwilligers en en ontmoetingsruimte voor het organiseren van de activiteiten. De
zorgcoördinator van Veurne onderzoekt nu samen met de doelgroep welke activiteiten er
vrijetijdszorg
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zouden kunnen georganiseerd worden. Wij zouden instaan voor de opleiding van de
vrijwilliges voor wat betreft werken met mensen met beperking.
activiteit 4
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.
activiteit 5
in samenwerking met Aktivia
We nemen elke maand deel aan één van de wandelingen in West-vlaanderen,
georganiseerd door Aktivia.
activiteit 6
in samenwerking met Iepers Cultureel Centrum ‘t Perron
deelname met C-packs: Raymond Van het Groenenwoud en Ragus.
activiteit 7
in samenwerking met stad Ieper
Deelname Kattestoet 2015. De bijeenkomsten en voorbereidingen zijn reeds begonnen in
november 2014. Er zullen een 20-tal mensen uit onze doelgroepen deelnemen.
activiteit 8
in samenwerking met school Immaculata
gebruik turnzaal tijdens schoolvakantie voor onze 16+werking;
activiteit 9
in samenwerking met Florist Ieperplant
bloemstuk maken met onze mensen met beperking voor Allerheiligen
Activiteit 10
in samenwerking met Westouters Volkstheater : bijwonen première toneelstuk ‘De
Wieters’
Activiteit 11
in samenwerking met Den Ommeloop
samen met de bewoners met beperking van Den Ommeloop vormen onze deelnemers een
ploeg voor minivoetbalploeg.
Activiteit 12
in samenwerking met Modelvlieguigclub
We werden uitgenodigd om gratis te gaan kijken naar een modelvliegtuigshow.
Activiteit 11
in samenwerking met Oldtimerclub
vrijetijdszorg
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Elke jaar organiseert de club samen met ons een Oldtimerrit door de Westhoek.
Activiteit 12
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 13
Wij hebben een zeer goede samenwerking met DC Kersecorf, DC Hofland, Diogenes, Den
Ommeloop, het OCMW, Matthijs. De samenwerking met hen gaat zowel over afspraken
inzake de organisatie van activiteiten, maar vooral ook om uitwisseleing van busjes om
naar activiteiten te gaan. Wij hebben 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).
Activiteit 14
Met de sportdienst van de gemeente Langemark-Poelkapelle voor de organisatie van een Gsportdag.

Sensibilisering-en vormingsactiviteiten naar de reguliere sector
Omschrijf kort uw activiteiten, hoe u ze (praktisch gezien) organiseert, of ze permanent of tijdelijk zijn, hoeveel vrijwilligers
hierbij betrokken worden, of er een bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt.

Ook hier hebben we flink moeten inbinden omwille van de precaire financiële toestand,een
personeelstekort en een directeurswissel. De financiële toestand op het einde van het jaar
was veel beter, waardoor we hopen in 2015 over te gaan tot een aanwerving van 1 FTwerknemer. Eén van zijn taken zal vorming zijn) en sensibilisering zijn.

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

Wij waren aanwezig met onze doelgroep op volgende activiteiten van het gewone
vrijetijdsaanbod : idem Uitvliegers

Afstemming vraag-aanbod, cliëntbevraging
Beschrijf hoe wordt nagegaan in hoeverre het aanbod is afgestemd op de vraag en verwachtingen van de doelgroepen

vrijetijdszorg
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Wij werken met verschillende werkgroepen. In elke werkgroep zijn er regelmatige
inspraakmomenten waar zowel de doelgroep als de vrijwilligers mee beslissen welke
activiteiten er in de komende maand zullen georganiseerd worden. Enkele voorbeelden :
de Atelier-werking, de Spiegelwerkgroep (alles rond de Ontmoetingsruimte), de werkgroep
dagbesteding…..
Ook alle losse voorstellen uit de doelgroep worden ernstig genomen en onderzocht op de
mogelijkheden om te organiseren (kost, aantal begeleiders, vervoer…). We onderzoeken
ook of er interesse is van andere mensen uit de doelgroep. Indien niet haalbaar gaan we
met de vragende persoon op zoek naar mogelijke andere alternatieven .

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

Wij hebben een maandelijks tijdschriftje ‘De Uitvliegerskrant’ . We sturen dit digitaal door
naar onze leden en naar de voorzieningenen. Wie het krantje in papier wil betaalt
hiervoor 6 euro per jaar. In de Uitvliegersktrant staan alle activiteiten voor de volgende
maand. Het verschijnt telkens rond de 15e van de maand vóór de activiteitenmaand. In
dit tijdschriftje werken we met vast ikoontjes per soort activiteit. Telkens wordt er bij de
activiteit vermeld wat het inhoudt, wanneer en waar het doorgaat, welke de
afspraakplaats, uur en plaats van vertrek en aankomst, de prijs, het maximum aantal
deelnemers , en de uiterste datum van inschrijving.
Wij communiceren ook via facebook en onze website. Ook via affiches en folders. Soms
via scholen of op andere activiteiten….

WERKINGSGEBIED

Werkingsgebied binnen de provincie
Omschrijf kort hoe uw werkingsgebied binnen de provincie is afgebakend.

In West-Vlaanderen is ons werkgebied ‘De Westhoek’, dat omvat volgende gemeenten :
Ieper, Poperinge, Wervik, Heuvelland, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Zonnebelke ,
Mesen, Lo-Reninge, Alveringem, Veurne, Diksmuide, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort,
Koekelare, Kortemark,Houthulst.

Regionale afspraken met andere organisaties in de provincie
Omschrijf kort welke afspraken uw organisatie heeft met andere erkende vto’s aangaande het verdelen van de
werkingsgebieden.
vrijetijdszorg
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Wij komen regelmatig samen met de 4 West-Vlaamse erkende VTO’s nl Oranje, Op Stap,
De Stroom en WVA. Deze 4 organisatie zijn regionaal mooi gespreid. Wij hebben een goede
verstandhouding en maken ook elkaars activiteiten bekend naar onze leden. We spreken
ook af voor wat betreft ons aanbod van bv reizen en kampen.

Uitbreiding van het bereik tgo vorig werkjaar
Omschrijf kort hoeveel uw bereik werd vergroot tgo het vorige werkjaar en op welke wijze dat is gebeurd. Met welke
middelen werd de uitbeiding gefinancierd ?

Uitbreiding is voor de WVA niet meer mogelijk, anders zouden de personeelskosten en
vooral de verplaatsingskosten niet meer draagbaar zijn. Als wij van Zuid naar Noord rijden
in onze regio bv van Wervik naar De Panne dan gaat dit over 60km of 120km heen en
terug, het gaat dus over een grote vervoerskostkost, maar ook om een personeelskost voor
dit vervoer van 2 werkuren. Het bereik is dan bovendien in onze landelijke, dunbevolkte
streek dan ook relatief veel kleiner dan in andere streken.
Ons werkgebied de Westhoek beslaat ongeveer de oppervlakte van de helft van de
provincie West-Vlaanderen, en behelst 18 gemeenten.
Aan de grenzen van dit gebied bevinden zich de 3 andere VTO’s van de provincie: in de
regio Brugge ‘Oranje’, regio Roeselare ‘Op Stap’ en regio Kortrijk ‘De Stroom’.

DOELSTELLINGEN WERKJAAR 2014
Behaalde doelstellingen uit het beleidsplan regionaal platform
Omschrijf kort in hoeverre u de gestelde doelen heeft bereikt en op welke wijze dat is gebeurd.

doelstelling 1
Integratie : wij hebben onze contacten met de stad Ieper, de stad Poperinge en de stad
Veurne geïntensifieerd. Dat heeft tot goede resultaten geleid :
In Ieper : onze spelotheek ‘De stokpop’ is nu geïntegreerd in de stadsbibliotheek ,
waardoor onze huisvestings- en energiekosten veel verminderd zijn.
In Poperinge : zijn wij uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek met als doel een
Raad voor mensen met beperking op te richten en zo, hun inspraak te verhogen.
In Veurne : daar is het tot een samenwerking gekomen met het OCMW en het
dienstencentrum De Zonnebloem voor de huisvesting van onze activiteiten en de vorming
van een groep vrijwilligers die aangaven geïnteresseerd te zijn in vrijetijdsactiviteiten
voor personen met beperking.
Ook de gemeente Langemark-Poelkapelle heeft via haar sportdienst contact opgenomen
om hun sportaccommodatie ter onze beschikking te stellen voor een mega-sportdag, de
vrijetijdszorg
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gemeente droeg de kost voor dit evenement. In de voormiddag waren 30 kinderen en in de
namiddag 30 volwassenen.

doelstelling 2
Emancipatie : Er zijn verschillende inspraak momenten in onze vereniging voor mensen
met beperking. Enkele voorbeelden :
- de Spiegelwerkgroep bestaat voor de helft uit mensen met beperking, zij komen
maandelijks bijeen (elke eerst donderdag van de maand),
- voor alle deelnemers aan de dagbesteding : elke eerste dinsdag van de maand is de
vergadering (13u00 – 16u) volledig gewijd aan inspraak, zowel over de komende
activiteiten als over andere aspecten.
- voor alle activiteiten wordt er regelmatig gepeild naar wat de doelgroep wil
- wij krijgen op kantoor bijna dagelijks leden die komen met één of ander voorstel.
Dit wordt dan onderzocht op haalbaarheid en interesse van de groep en indien
mogelijk wordt erop ingegaan. De drempel is bij ons heel laag.
doelstelling 3
Inclusie : wij hebben de fitnesszaal ter beschikking gekregen van de vereniging Ons Tehuis
(bijzondere jeugdzorg) en gaan met een groep mensen met beperking naar de fitness
onder leiding van een coach. Er zijn 2 mensen met beperking uit de WVA uitgenodigd
geweest om te spreken over hun ervaring met inclusie, in het kader van de oprichting van
een Raad voor personen met beperking.

doelstelling 4
Er werd steeds opgetreden bij een vaststelling van gebrek aan respect in onze
ontmoetingsruimte De Spiegel. Twee mensen die lachten met mensen uit onze doelgroep
zijn na veel verwittigingen, uit onze ontmoetingsruimte De Spiegel gezet. Ook één
vrijwilliger die de bar uitbaatte werd omwille van een gebrek aan respect tegenover de
doelgroep buiten gezet.

Behaalde doelstellingen

(andere dan doelstellingen beleidsplan regionaal platform)

Omschrijf kort in hoeverre u de gestelde doelen heeft bereikt en op welke wijze dat is gebeurd.

doelstelling 1
Duidelijk verbetering van de financiële toestand. Door deels inkrimpen van de activiteiten
die ons elk jaar opnieuw teveel verlies bezorgden en deze waarvan ons bereik te klein was.
Ook een correctie van allerhande diensten bv energiediensten, communicatiediensten,
verzekeringen… werden efficiënter georganiseerd. We organiseerden een benefietfeeste en
we klopten aan bij serviceclubs en dergelijke. Op die manier konden we het jaar met een
lichte winst afsluiten, wat in 2013 niet mogelijk was.
doelstelling 2
vrijetijdszorg
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Onze samenwerking met de gemeentebesturen in onze steek is veel verbeterd. We voelen
meer bereidheid om aan onze problemen tegemoet te komen.
doelstelling 3
We werken intensiever samen met andere verenigingen, zowel van binnen de sector als
met externen.
doelstelling 4
Zowel de vrijwilligers, doelgroep als het personeel kregen meer inspraak.
doelstelling 5
Ons aanbod is dit jaar uitgebreider, er komen ook meer deelnemers naartoe en de
diversiteit van het aanbod is groter geworden.
doelstelling 6
We hebben een grote bekendheidscampagne gevoerd rond onze benefietfuif en dat was
heel erg nodig. Er werd promotiemateriaal aangekocht om te gaan naar lokale beurzen en
evenementen. Onze vereniging kwam ook meermalen in de pers.
doelstelling 4
Onze pool vrijwilligers werd herschikt, zodanig dat er meer rekening werd gehouden met
de vrijwilliger zelf en zijn voorkeuren. Daarvoor hebben we een grote enquête gedaan
onder onze vrijwilligers.

Niet behaalde doelstellingen
Welke doelstellingen heeft u niet behaald en geef de reden

doelstelling 1
VTB : door onze moeilijke financiële toestand, door ons nijpend personeeltekort (slechts 3
vast medewerker : 1 coördinator en 2 FE personeelsleden) en door het ontslag van onze
directeur op 5 mei en de aanstelling van een nieuwe coördinator op 4 juni) was er geen
ruimte om onze Vrijetijdstrajectbegeleiding te doen. Dit was niet meer mogelijk in die
omstandigheden en in acht genomen de moeilijke streek waarin wij wonen (Westhoek),
met heel veel afstanden bv een aanvraag van een jongen in Alveringem om voor hem een
geschikte vrijetijdsbesteding te helpen zoeken. De afstand tussen ons kantoor waar de
begeleidster moet vertrekken tot Alveringem is 25 km (heen en terug 50 km) + 1u reistijd +
2u arbeidstijd. Totaal voor de intake 50 km en 3 werkuren. Stel dat er met deze jongen
naar een viertal sport- of andere clubs moet gegaan worden met een aciviteitenduur van
anderhalf uur. Het dichtste centrum van Alveringem is Veurne (10km). Dan legt onze
begeleidster dus nog eens 35km x 2 (h/t)= 70km af en dit 4 keer. Dat is dus nog eens 280
km. Daarvoor zit onze begeleidster dus samen 330km in de wagen, dus een reistijd van
een kleine 7u. Dan moeten we nog haar arbeidstijd erbij rekenen. Intake : 2u en 4x1,5 u
activiteit en 15 u telefoon, contacten en administratie. Dat geeft 23 werkuren. Dit is
meer dan een halve maandwedde per cliënt. Dit konden we ons met onze middelen dit
jaar niet veroorloven. Wij hadden alle hens (3 personeelsleden) nodig om ons uit onze
vrijetijdszorg
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benarde situatie (negatief resultaat van 2013) te kunnen redden en dit is gelukkig kunnen
gebeurden omdat we alle drie op de toppen van onze tenen gelopen hebben, daar kon VTB
echt niet meer bij. De vooruitzichten voor 2015 zijn beter. We hopen snel een vierde
personeelslid te kunnen aanwerven en dan kan VTB weer mogelijk worden.

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

De meerwaarde van de subsidie is dat wij zonder deze subsidie financieel niet meer
kunnen overleven. Onze beperkte vereniging heeft te weinig middelen (en navenant
personeel) om de hele Westhoek te kunnen bedienen van vrijetijdsinitiatieven voor
personen met beperking en in het bijzonder voor de thuiswonende personen met beperking
in onze uitgestrekte landelijke streek.

Op welke wijze werden nieuwe noden van de doelgroepen achterhaald en hoe werd daar op ingespeeld ?

De noden in onze streek zijn dat er vrij veel vervoersarme mensen met beperking zijn in
een landelijke streek waar het openbaar vervoer praktisch nihil is zeker in de weekends. In
ongeveer de helft van de gemeenten in onze streek is de enige openbare
vervoersmogelijkheid naar het dichtst bijzijnde centrum één bus ‘s morgens en één bus ’s
avonds terug. Daardoor hebben wij heel veel vervoerskosten om mensen op te halen, die
gewoon niet op een andere manier naar onze activiteiten kunnen komen.

DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR
Omschrijf concreet uw (al dan niet nieuwe) doelstellingen voor volgend werkjaar.

doelstelling 1
Herinrichting ontmoetingsruimte De Spiegel voor jongeren.
Probleemstelling : De huidige ontmoetingsruimte wordt veelvuldig gebruikt door mensen
met een drankprobleem. Dat geeft geen veilig gevoel voor mensen met een mentale
beperking, die de grootste groep van ons doelpubliek uitmaken. Anderzijds krijgen wij
regelmatig vragen van ouders van jongeren (16+) met beperking . Zij zijn vooral
bekommerd om de veiligheid van hun zonen en dochters tijdens de weekends. Velen
hebben de ervaring dat zij in gewone uitgangsbuurten uitgelachen of uitgebuit worden. En
dan is er ook de behoefte van de jongeren die bij ons in de vakantiewerking (16+) twee
maanden met elkaar doorbrengen, om elkaar ook meer te kunnen zien tijdens de
weekends. Wij zouden onze ontmoetingsruimte op zaterdagavond willen openhouden voor
deze jongeren en hun vrienden. We zoeken sterke vrijwilligers om de ontmoetingsruimte
open te houden. Maar we willen de ruimte (die nu lijkt op een refter) aantrekkelijk maken
voor dit jonge publiek o.a. met zeteltjes en een gepaste verlichting…
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doelstelling 2
Spelewijs : kwaliteitsverbetering.
Wij proberen meer middelen vrij te maken om de moni’s een gelijkwaardige
vrijwilligersvergoeding te kunnen geven als deze van de reguliere gemeentelijke
speelpleinwerking. Nu krijgen zij 12,50 euro per dag. Bij de gemeentelijke
speelpleinwerking is dit 12,50 voor beginners en stijgt dit tot 30 euro voor moni’s met 5
jaar dienst. Dat heeft tot gevolg dat jongeren die moni willen worden, de reguliere
speelpleinwerking verkiezen om die reden. Nochtans hebben wij een groter aantal moni’s
nodig (1 moni voor max 3 kinderen). De reguliere speelpleinen werken met 1 moni per 14
kinderen. Onze moni’s hebben ook een grotere verantwoordelijkheid. Ze moeten ook meer
specifieke vormingen krijgen bv hoe ga ik om met epilepsie, met autisme…..
Vanaf 2015 willen we ook weer ’s middags warme maaltijden verzorgen. Dit was in 2014
niet mogelijk omwille van de precaire financiële put.

doelstelling 3
Vrijwilligersbeleid uitwerken.
Wij werken met veel vrijwilligers . Wij willen een betere opvolging en willen de wensen
beter afstemmen op de noden van onze doelgroepen. Ook willen wij een correctere
vrijwilligersvergoeding geven. Daarom hopen we in 2015 een personeelslid aanwerven
waarbij dit in zijn takenpakket zit.

doelstelling 4
Reisaanbod
Reisaanbod uitbreiden met weekenduitstappen en lowbudgetreizen. Er is veel vraag naar
kortere en budgetvriendelijke reizen. We proberen het aantal uitstappen en reizen in die
zin uitbreiden.
Wij organiseren fietsvakantie voor snelle rijders, die 60 km per dag afleggen. Nu is er ook
vraag naar fietsvakantie voor mensen die maar trajecten van ca 20 km per dag afleggen,
iets lager tempo, zoals mensen met driewielers, we hopen om in 2015 te starten met een
weekend of een midweek voor deze groep.

doelstelling 5
Atelier
We hebben een goede atelierwerking. Iedere zaterdagnamiddag komen er tussen 10 en 20
deelnemers op af. Het gaat voor het grootste deel over mensen met een mentale
beperking. We merken dat de benedengroep blijft komen, maar de bovengroep haakt af
omdat ze zich vervelen. De begeleiders zijn vrijwilligers. We willen samen, met de
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academie voor beeldende kunst van Ieper een oplossing zoeken voor de betere groep,
zodat zij professioneel begeleid zouden kunnen worden.

Doelstelling 6
Holebiwerking.
We kregen de laatste tijd veel vraag rond de holebiproblematiek, ook vanuit
jongeren uit voorzieningen met externe residenties. Wij willen rond dit thema op
maat van ons doelpubliek informatie brengen en een holebiwerkgroep opstarten.

KANSEN & KNELPUNTEN
Omschrijf problemen, moeilijkheden, suggesties, kansen omtrent werking, doelgroepen en financiën.

Werking
-

-

Vinden van goede vrijwilligers, die sterk in hun schoenen staan. Instellingen (zoals
psychiatrie) komen dikwijls vrijwilligers aanbieden. Maar al te vaak zien we dat
deze te zwak zijn om in te staan voor een verantwoorde begeleiding. Of sommigen
bieden zich aan om de bar van ons ontmoetingscentrum open te houden, terwijl ze
zelf met een alcoholprobleem zitten. Daarvoor willen wij een echt
vrijwilligersbeleid, maar dit kan niet met het huidige personeel (3,5 personen,
waarvan 1 coördinator is en een halve voor de boekhouding). We hopen in 2015
iemand bij aan te werven die deels het vrijwilligersbeleid vorm kan geven.
Vorming van zowel personeel als vrijwilligers . Het personeel heeft teveel tijdsdruk
om naar de verschillende heel interessante opleidingen te kunnen gaan, die
bovendien soms duur zijn voor kleine organisaties. De vrijwilligers hebben ook
recht op een degelijke en praktische vorming. Wij willen daar in de toekomst meer
middelen voor voorzien.

Doelgroepen
-

-

-

16+jongeren, die in de weekends willen uitgaan net als hun vrienden zonder
beperking, maar overal uitgelachen of uitgebuit worden. Hun ouders zijn hopeloos
op zoek naar een veilige uitgangsplaats voor hun zonen en dochters met beperking.
Wij willen hen die bieden door onze ontmoetingsruimte her in te richten.
Creatieve jongeren met een mentale achterstand en mensen met een nietaangeboren hersenletsel willen we een zinvol vrijtijdsaanbod geven op hun maat
.We willen daarvoor samenwerken met de stedelijke academie voor beeldende
kunst.
We krijgen steeds meer vraag naar informatie over holebi’s bij mensen met
mentale beperking. We willen starten met een holebiwerkgroep.
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Financiën
-

Vervoer in een landelijk gebied als dat van ons, met veel kleine dorpen en grote
afstanden. Dit kost aan organisatie handenvol geld om de doelgroepen ter plaatse
te krijgen voor een activiteit. Dit kost niet alleen veel aan brandstof maar ook aan
personeelskosten door de lange rijtijden. We werken in een zeer groot gebied,
zonder grote centra. Bv in Ieper is er geen bioscoop. De dichtste bioscopen zijn in
Roeselare en Kortrijk elk ca 25 km van Ieper. Onze klanten komen dan soms nog
van 20km verder naar het westen. Vooral in de zomer hebben wij een grote
vervoerskost voor de kinderen van de speelpleinwerking. Doordat we verleden jaar
onvoldoende middelen hadden vroegen we aan de ouders om hun kinderen zelf te
brengen naar de speelpleinwerking. Maar we hebben deze mening moeten herzioen
omdat we teveel vervoersarme ouders hadden en zo goed als geen openbaar
vervoer. We zijn ze toch gaan ophalen. Indien niet zouden de kinderen thuis
moeten zitten tijdens de vakantie, soms met ouders met een alcohol- of ander
probleem. Dit konden we niet laten gebeuren.

-

De budgetten zijn soms te krap om degelijk materiaal te kunnen aankopen bv wij
willen de kinderen van Spelewijs (speelpleinwerking) een warme maaltijd
aanbieden en we hebben mensen die willen koken maar het grote fornuis in de
keuken is stuk. We kunnen ons de aanschaf van dergelijk industriële kookfornuis
niet permitteren. Dat maakt dat we bijna verplicht zijn om beroep te doen op een
dure cateringdienst.

___________________________________________
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