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VISIE 

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

beperking. Wij streven ernaar om onze doelgroep op weg te helpen om een gepaste 

vrijetijdsinvulling te vinden. Voor ons staan de thema’s emancipatie, inclusie en integratie 

nog steeds centraal. 

 

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

maatschappij, vooral op vlak van vrije tijd. Vrije tijd is een zeer belangrijke factor in het 

leven. Daarom willen wij onze doelgroep een kwalitatieve vrijetijdsbeleving aanbieden. 

We proberen met hen zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten uit het reguliere 

vrijetijdsaanbod. Maar niet alle personen met een beperking kunnen daar terecht net 

wegens die beperking. Vooral personen met een verstandelijke beperking hebben het 

moeilijk in het reguliere vrijetijdscircuit. Vandaar dat wij ook een eigen aanbod hebben 

van activiteiten op hun maat.  

Ontmoeting is voor onze doelgroep een heel belangrijk aspect en dat in een aangenaam en 

vertrouwd kader. Wij bieden hen dat in onze vernieuwde ontmoetingsruimte met de 

toepasselijke en zeer begrijpbare naam ‘biNus’ (Iepers voor ‘bij ons’) waar ze zich kunnen 

thuis voelen. 
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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/verkeersongeval zelf beperkt geworden (beenamputatie). Was vooraleer 

coördinator te worden ca 25 jaar lid van de RVB van de WVA. 

 

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, Hongarije, fietsvakantie, Kreta) en kampen  

(paardenkampen), Vrijetijdsweekend, zorgmidweken, telefoonpermanentie, inschrijvingen 

activiteiten, vervoer regelen per activiteit, sportuurtjes, de biNusstappers, de uitvliegers 

(deelname aan activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod), zomer(dag)uitstappen, 

probleemoplosser voor de praktische problemen binnen de werking. 

Relevante ervaring: SMOG – reisinformatie - communicatie  

 

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 (vrijetijdstrajectbegeleiding), 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, 

aanspreekpunt voor vrijwilliger;  

wekelijkse atelierwerking, ’t Achternoentje: activiteiten voor volwassenen, JobiN 

jongerenwerking biNus. 

Relevante ervaring: 7 jaar tewerkgesteld als opvoeder A2 in leefgroep voor personen met 

een beperking (Vesta vzw). 

 

Naam: Peter Vermeersch: boekhouding 
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19u/week: boekhoudkundige verrichtingen ter voorbereiding van extern boekhoudkantoor, 

opmaken begroting, balansen, opmaak tussentijdse evaluaties per werking, facturatie. 

Regelmatige rapportering aan raad van bestuur. 

Relevante ervaring: werkte als boekhouder in rusthuizen. 

 

Naam: Patrick Masson: nieuwe coördinator voor 2017 reeds in dienst vanaf 1/12/2016 

38 u/week: toekomstige coördinator. Hij werkte 1 maand samen met Kathleen Bevernage 

(huidige coördinator) in het kader van een vlotte overgang op 1/1/2017 als Kathleen met 

pensioen gaat.  

Relevante ervaring: 17 jaar werkervaring als leidinggevende in CAW Menen en via hobby’s 

thuis in heel wat regionale sport- en cultuurorganisaties. 

 

Omschrijving vorming en opleiding 
 
moment 1: Op 23.02.2016 volgde Sien Jacques het VDS-congres (2 dagdelen). Deze vorming 

betrof organisatie van speelpleinwerking Vlaanderen in huidige maatschappij. 

 

moment 2: Op 28.04.2016 volgden medewerker Sien Jacques en stagiair Evert Debuyck de 

studiedag ‘vrijwilligers begeleiden’, ingericht door Socius (2 dagdelen). 

 

moment 3: Op 14.04.2016 nam medewerker Ivo Braem deel aan de Ieperse Welzijnsdate, 

georganiseerd door de lokale werkgroep Zorgnetwerk Ieper. Er werden op deze dag 8 

partnerorganisaties bezocht (2 dagdelen). 

 

moment 4: Op 21.05.2016 gaf Veerle Theuninck van OC Sint-Idesbald-Ten Bunderen 

vorming aan medewerkster Sien Jacques en 12 speelpleinmonitoren rond ‘omgaan met 

agressie’ (2 dagdelen). 

 

moment 5: Op 27.05.2016 organiseerden we zelf ons ID-café voor 27 vrijwilligers: aan de 

hand van stellingen en opdrachten kwamen we tot een brainstorm over de huidige en 

toekomstige werking (1 dagdeel). 

 

moment 6: Op 02.06.2016 organiseerden we zelf een WVA-netwerkbijeenkomst met 6 

ouders van klanten, die suggesties gaven over onze werking (1 dagdeel). 

 

moment 7: Op 04.06.2016 gaf het Vlaams Kruis een opleiding EHBO aan 12 monitoren van 

onze speelpleinwerking ‘Spelewijs’(1 dagdeel).  

 

moment 8: Op 10.06.2016 volgde medewerkster Sien Jacques de studiedag ‘de maat van 

lokale netwerken vrijetijdsparticipatie’, ingericht door vzw Demos (2 dagdelen).  

 

moment 9: Op 06.10.2016 organiseerden we zelf een tweede WVA-netwerkbijeenkomst 

met 6 ouders van klanten, die suggesties gaven over onze werking (1 dagdeel). 

 

moment 10: Op 29.10.2016 gaf het Vlaams Kruis een opleiding EHBO aan 17 vrijwilligers 

van onze volwassenwerking (1 dagdeel). 
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moment 11: Op 06.12.2016 volgden medewerkers Ivo Braem en Sien Jacques een studiedag 

over ‘Externe communicatie’, gegeven door Vonx (2 dagdelen). 
 

moment 12: Op 10 en 17 oktober 2016 volgde medewerkster Sien Jacques een opleiding 

‘Verbindende communicatie’, georganiseerd door Vivo (4 dagdelen). 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

doelstelling 1 

Kennisverspreiding naar en begeleiding van personen met een beperking, in hun zoektocht 

naar een gepaste en voor hen zinvolle vrijetijdsinvulling. We proberen onze doelgroep 

zoveel mogelijk te stimuleren en te motiveren tot deelname aan activiteiten, als middel 

tegen de verveling en vereenzaming en om hun eigenwaarde en dus hun levenskwaliteit te 

verhogen, zodat ze zoveel mogelijk als volwaardig lid in de maatschappij kunnen 

meedraaien. 

doelstelling 2 

Emancipatie van personen met een beperking. We willen zoveel mogelijk personen met 

een beperking mondiger maken en een stem geven. Zo is de kans kleiner dat ze het 

slachtoffer worden van misbruiken. Dit is nodig in het kader van hun verzelfstandiging. Ze 

worden binnen onze organisatie ook zoveel mogelijk gestimuleerd om een eigen mening te 

vertolken, dit doen we door verschillende inspraakmomenten bv in de keuze van 

activiteiten. 

doelstelling 3 

Inclusie: WVA probeert burgers, lokale beleidsmensen en instanties zoveel mogelijk te 

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

een beperking gelijkwaardig behandeld worden en er eerder gefocust wordt op de 

capaciteiten dan op de beperking. Alleen op die manier kunnen zij als volwaardige leden 

opgenomen worden in onze samenleving.  

doelstelling 4 

Respect in diversiteit: binnen onze organisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig. Wij zijn 

niettemin zeer veeleisend wat betreft het wederzijds respect: elke vrijwilliger 

ondertekent dit in zijn/haar contract met onze vereniging. We wijzen ook zowel de 

doelgroep als het personeel erop, dat voor ons respect ‘in verschil’ zeer hoog in het 

vaandel staat.  

doelstelling 5 

Wij voeren een open beleid met inspraak van zowel de klanten, hun familie en 

begeleiders, als onze vrijwilligers. Ook wat betreft het personeelsbeleid is er een heel 

open sfeer, zodat iedereen voldoende geïnformeerd is over waarom sommige beslissingen 

genomen worden en iedereen zich goed kan voelen op zijn werk. Wij zijn een pluralistische 

organisatie met respect voor de verschillende meningen en met aandacht voor het 

welgevoelen van de groep.  
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WERKING 

Aanbod activiteiten 

Activiteiten in eigen beheer 

activiteit 1: Spelewijs 

Wat? 

Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud. Dit is geen 

inclusief speelplein: kinderen met een beperking en hun brussen kunnen in de 

schoolvakanties naar Spelewijs. Dat is onze speelpleinwerking. Hier kunnen kinderen met 

beperking net zoals in andere speelpleinen ravotten, lachen, zingen, fantaseren, 

knutselen… maar met speciale aandacht voor de persoonlijke noden van elk kind. Dit vergt 

een groot aantal monitoren, meer structuur, meer duidelijkheid… 

 

Waar en wanneer?  

Spelewijs gaat door in De Klepper Kanteelpad 4 in Ieper. Dat is een gedeeld gebouw, dat 

wij delen met KSA Stormklokke. Ons deel omvat: een zaal, een keuken en verschillende 

lokalen, een speelplein en een groot speelterrein. Het domein is volledig omheind en ligt 

naast een groene zone en vlak bij het stedelijk sportcomplex en zwembad.  

Spelewijs gebruikt het gebouw en het domein tijdens de vakantieperiodes: 

- In 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 2016 was 

Spelewijs open van 4 juli tot en met 19 augustus en kwamen er 79 kinderen 

naartoe.  

- In tussentijdse vakanties was er in 2016 speelpleinwerking:  

o in de krokusvakantie: 9 en 10 februari met gemiddeld 14 deelnemers per dag 

o in paasvakantie: 29 maart tot 7 april met gemiddeld 21 deelnemers per dag 

o in de herfstvakantie: 2-3-4 november met gemiddeld 22 deelnemers per dag 

o in de kerstvakantie: 27-28-29 december met gemiddeld 28 deelnemers per 

dag 

Tijdens de speelpleinwerking in de zomer 2016 werd er een kamp georganiseerd voor de 

kinderen van Spelewijs naar De Lork in Kemmel van 15 tot en met 19 augustus, daar namen 

20 kinderen aan deel.  

 

Kostprijs voor ouders en organisatie 
In 2016 betaalden de ouders 8 euro per dag voor het eerste kind, 7,50 euro voor het 

tweede kind, 7,00 euro voor het derde kind van het gezin. We boden warme middagmalen 

aan. Daarvoor werkten we met een externe cateringdienst. De ouders betaalden hiervoor 3 

euro. De kinderen krijgen daarbovenop tussendoortjes in de voor- en namiddag 

(inbegrepen in de dagprijs).  

Onze dagprijs ligt hoger dan die van reguliere speelpleinwerking. Grootste reden is omdat 

de hogere zorgvraag van de kinderen meer monitoren vereist. Het gemiddelde in onze 

speelpleinwerking is 1 moni voor 3 kinderen, met extra 1-op-1-begeleiding waar nodig. In 

een regulier speelplein is dit 1 moni voor 10 kinderen. 
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Voor het vervoer wordt er 5 euro per dag, per gezin gevraagd. 

 

Voor onze organisatie blijft de grote kost van vervoer een pijnpunt. Reden: we hebben te 

maken met een aantal ouders die niet beschikken over een vervoermiddel en waarvoor het 

openbaar vervoer in de Westhoek ontoereikend is. Veel kinderen wonen afgelegen vb een 

kind uit Roesbrugge legt 24 km af om tot bij ons te geraken en ‘s avonds 24 km terug. 

Roesbrugge ligt ten Westen van Ieper. Ten Oosten hebben we kinderen die in Wervik 

wonen, dit is 18 km van Ieper. Het vergt zeer veel organisatie tijdens de vakantiewerking 

en de kost moeten wij voor een groot deel zelf dragen. Voor sommige ouders is dit een 

criterium om hun kinderen al dan niet naar de speelpleinwerking te (kunnen) sturen. 

Aangezien we relatief veel (financieel) kwetsbare gezinnen bereiken, is alles doorrekenen 

aan de ouders (volledige vervoerkost en chauffeur) geen optie. 

 

Sommige ouders zijn in budgetbegeleiding of kunnen moeilijk financieel rondkomen. Voor 

hen zijn we genoodzaakt om de betalingen over verschillende maanden te spreiden. 

Sommigen zelfs over een jaar (bv vooral alleenstaande ouders met meerdere kinderen). 

 

Werving van kinderen 

Er wordt een brief met folder gestuurd aan de ouders van vroegere deelnemers. We gaan 

op bezoek naar scholen, CLB’s, buitengewoon onderwijs en instellingen Bijzondere 

Jeugdzorg. De grootste reclame voor ons is de mond-aan-mond reclame van de tevreden 

ouders. 

Indien nieuwe kinderen inschrijven, wordt steeds afgesproken met de ouders, al dan niet 

via huisbezoek, om alle nodige info over Spelewijs op een duidelijke en laagdrempelige 

manier te kunnen aanbieden. Daarbij wordt een inlichtingenfiche opgemaakt voor elk kind 

(wat zijn de noden zoals hulp bij maaltijden of toiletbezoek, speciale aandachtspunten, 

eventuele medicatie, karaktertrekken, …). Al deze informatie wordt verzameld in een map 

en gecommuniceerd met de moni’s en ligt tijdens de activiteiten steeds ter beschikking 

van de moni’s. 

 

Deelnemende kinderen 

In 2016 namen 78 kinderen tussen 3 en 16 jaar deel aan de activiteiten van Spelewijs. Zij 

waren samen goed voor 2438 dagdelen activiteiten. 

 

Indeling groepen 

De deelnemers aan de Spelewijswerking zijn tussen 3 en 16 jaar. De groepen worden niet 

strikt per leeftijdscategorie ingedeeld, maar wel volgens hun capaciteiten.  

Tijdens de werking worden de kinderen ingedeeld in 3 groepen: 

- de Pimpampoentjes: de jongsten 

- de Koala’s: de middengroep 

- de Grizzly’s: oudsten 

Daarnaast hebben we ook onze “IB’tjes”, of kinderen die individuele begeleiding krijgen. 

Zij sluiten aan bij één van voorgaande groepen, of doen een aparte activiteit. 

 

Kinderen met speciale zorg 

In 2016 waren er op de 78 deelnemers aan de zomervakantie: 
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- 2 die omwille van de aard van hun beperking individuele begeleiding nodig hadden  

- 15 kinderen hadden medicatie nodig tijdens de werking 

- 12 kinderen moesten geholpen worden bij toiletbezoek 

- 2 kinderen droegen een luier 

 

Tijdsindeling tijdens de werking 

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

duur van de zomerwerking. Het weekthema komt steeds aanbod in een toneelmoment ’s 

morgens. 

De dagindeling wordt zoveel mogelijk strikt nageleefd, omdat veel deelnemers nood 

hebben aan structuur. 

07:30 – 09:00  opvang 

09:00 – 09:15  dagopening met toneeltje  

09:15 – 10:00  knutselactiviteit 

10:00 – 10:15  10-uurtje 

10:15 – 12:00  voormiddagactiviteit 

12:00 – 14:00  middagmaal en vrij spel 

14:00 – 15:45  namiddagactiviteit 

15:45 – 16:00  4-uurtje 

16:00 – 17:00  opvang en vertrek met de bussen of ophalen door de ouders 

 

Bij elk verzamelmoment wordt er gewerkt met een herkenningsmelodietje, dat elk jaar 

terugkomt.  

’s Avonds krijgen de kinderen een heen-en-weerschriftje mee naar huis. Er worden ook 

heel regelmatig uitstappen gedaan of sportmomenten zoals zwemmen.  

 

Monitoren 

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

krijgen een vrijwilligersvergoeding. Het bedrag van de vergoeding hangt af van het aantal 

jaren ervaring bij Spelewijs en het al dan niet hebben van een relevant diploma of attest. 

Doorheen het jaar worden verschillende gratis vormingen aangeboden die veelal door 

externe partners worden gegeven. De moni’s worden op de hoogte gehouden van de 

monitorencursussen van derden. 

 

Per week worden er twee weekverantwoordelijken aangeduid, dit zijn ervaren moni’s die 

instaan voor een goed verloop van de dag. Daarnaast is er een administratief 

verantwoordelijke die instaat voor de logistiek en de administratie. De groep wordt 

aangestuurd door een personeelslid van WVA (Sien Jacques). De moni’s komen tijdens de 

vakantiewerking dagelijks samen na de activiteiten om de verlopen dag te bespreken en 

om de planning en taakverdeling voor de volgende dag te overlopen. 

 

De monitorengroep heeft een stuurgroep, De Kern genaamd. Zij komen ongeveer 

tweemaandelijks samen om de organisatie van Spelewijs over de hele lijn te bespreken. In 

het voorjaar gaat de Kern op werkweekend ter voorbereiding van de zomervakantie en het 

najaar van Speelwijs. 
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Na de zomervakantie is er een ontspannend moniweekend, waarvoor alle monitoren 

kunnen inschrijven.  

 

Werving monitoren 

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

hogescholen, bezoeken met animatie aan de secundaire scholen van de stad, 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. We merkten dat vele kinderen die naar Spelewijs 

komen moeilijk bij andere jeugdbewegingen kunnen aansluiten. 

Daarom organiseren we één keer per maand op zaterdag een DUS-dag voor de kinderen van 

Spelewijs. De activiteiten zijn heel uiteenlopend.  

De uitstappen die we organiseerden in 2016 zijn: 

- Circustechnieken: gegevens door WOESH in ‘t Vlotje 

- Ganzegoed: Uitstap naar speelboerderij ’t Ganzengoed in Staden 

- Bowlen: Atlantis Ieper 

- Ezelpad: verzorgen van ezels in Poperinge 

- Zonnegloed: Dierenpark in Vleteren 

- Schaatsen: Finlandia in Gullegem 

- Bakfestijn: samen bakken biNus 

- Binnenspeeltuin: geannuleerd wegens te weinig geïnteresseerden 

 

De kostprijs varieert steeds. We proberen deze steeds zo laag mogelijk te houden. In de 

kostprijs zit alles inbegrepen: begeleiding, vervoer, 4-uurtje, eventuele inkomprijs. 

De kinderen worden vergezeld door een groep moni’s die ze kennen van de 

speelpleinwerking. In 2016 namen er 31 kinderen deel voor 80 dagdelen en 13 monitoren. 

activiteit 3: JobiN 

De naam is een samentrekking van ‘jongeren’ en ‘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, een verderzetting van Spelewijs. Tijdens de zomervakantie 

kunnen de jongeren er dagelijks naartoe. De activiteiten gaan voor een groot deel door in 

onze ontmoetingsruimte biNus. De zomerwerking van JobiN ging in 2016 door van 4 juli tot 

24 augustus.  

In 2016 namen in totaal 22 individuele jongeren deel aan de zomeractiviteiten en ze deden 

dat samen in 402 dagdelen. De eindverantwoordelijke is een personeelslid (Ivo Braem) en 

er is per dag ook nog één hoofdverantwoordelijke jobstudent met daarnaast 2 à 4 

begeleiders-vrijwilligers a rato van het aantal aanwezigen en de aard van de activiteit. In 

totaal waren zij goed voor 69 dagdelen. Ze doen allerhande activiteiten: van knutselen 

over koken tot muziekactiviteiten en uitstappen. Voor de bewegingsactiviteiten hebben ze 

de turnzaal van een school ter beschikking in de buurt van biNus. Ze gaan ook regelmatig 

zwemmen in het stedelijke zwembad en gaan bowlen in een bowling in de buurt. Ze doen 
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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, A Special Day (festival voor 

personen met een beperking.) 

Er werd een kamp georganiseerd van 8 tot 12 augustus 2016 en er namen 9 jongeren aan 

deel. Ze gingen op kamp naar de Karmel in Brugge. Er waren 2 begeleiders mee en 1 

vrijwilliger.  

 

JobiN jeugdhuiswerking 

In 2016 zijn er verschillende avonden ingericht voor de leden van JobiN. Niet altijd met 

groot succes. Het is niet eenvoudig om de biNus open te houden tijdens het weekend voor 

de jongeren en dit omwille van volgende knelpunten:  

- In onze landelijke streek is vervoer organiseren voor de weekendavonden 

moeilijk. De jongeren uit de gemeenten van de Westhoek hebben vaak geen 

bus meer naar huis na 19u. Zelf vervoer organiseren is voor onze organisatie 

niet mogelijk wegens de hoge kostprijs die we niet aan de klanten kunnen 

doorrekenen. 

- Doordat doelgroep per leeftijd wordt ingedeeld, wordt er te weinig rekening 

gehouden met de niveauverschillen van de doelgroep. Hierdoor vinden 

verschillende leden te weinig aansluiting met elkaar. 

 

In 2016 namen 26 jongeren deel aan de losse activiteiten (nieuwjaarsfuif, carnavalfuif, 

bowlen, cinema, galabal, tweedaagse Rock voor Specials….).  

 

De JobiN-werking is nog in volle evolutie. We hebben in oktober een brainstormdag 

georganiseerd om de werking voor 2017 te plannen. Daar beslisten we een nieuwe aanpak 

voor 2017 met aandacht voor oplossingen van voornoemde zaken.  

activiteit 4: Atelier 

De ateliers zijn activiteiten die elke zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur worden 

aangeboden. Dit is telkens een succesvolle activiteit waar iedereen met beperking aan kan 

deelnemen. Van het aantal deelnemers zijn het grootste deel personen met een mentale 

beperking. Het aanbod is zeer gedifferentieerd.  

 

Deelnemers en vrijwilligers bepalen zelf in grote mate het aanbod. In 2016 namen er 89 

verschillende deelnemers aan deel, goed voor 518 dagdelen atelier (15% meer dan in 

2015). Deze activiteit is ondertussen op vraag van de deelnemers uitgegroeid tot een 

populaire activiteit die meer is geworden dan een louter ‘atelier’. Meer en meer werden 

de uitstappen belangrijker voor de deelnemers.  

 

Tijdens de evaluatie van deze activiteit op onze brainstorm-dag hebben we o.a. besloten 

om de uren van deze activiteit flexibeler te maken, om op vraag van de deelnemers nog 

andere activiteiten te kunnen organiseren zoals naar de cinema gaan (dichtste filmzaal ligt 

op 25 km van onze uitvalbasis Ieper en als de film maar om 15u begint is het onmogelijk 

om tijdig terug te zijn). We denken er ook aan om de naam te veranderen van deze groep, 

voor de duidelijkheid, omdat er naast de atelierwerking ook andere activiteiten gebeuren.  
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activiteit 5: ‘t Achternoentje 

Dit zijn activiteiten voor volwassenen met een beperking op dinsdag- en 

donderdagnamiddag. Ook hier is er een gedifferentieerd aanbod. Dit gaat van knutselen, 

maandelijks bibliotheekbezoek, muziek, sport tot uitstappen. Deze activiteiten gaan door 

van september tot juni. In 2016 namen er 35 mensen deel aan deze activiteiten, samen 

voor 406 dagdelen. 

activiteit 6: biNus  

De herinrichting in 2015 en de naamwijziging van onze ontmoetingsruimte bleken in 2016 

hun vruchten af te werpen. De ontmoetingsplaats biNus is weer een plek geworden waar 

personen met een beperking zich thuis kunnen voelen. De vroegere problemen van 

alcoholisme door derden die de rust van de doelgroep verstoorden, is opgelost. We 

bereiken nu weer de echte doelgroep, biNus is weer echt van hen en wij zullen erop 

toezien dat dit zo blijft.  

biNus is nu een zeer gegeerde, gezellige, veilige en modern ingerichte ontmoetingsruimte 

met alle moderne media-apparatuur en een aantal gezelschapsspelen die voor iedereen ter 

beschikking liggen. 

De aangename ruimte heeft nieuwe activiteiten gegenereerd waaronder het vertonen op 

groot scherm van sportwedstrijden, smulnamiddag … 

 

Onze openingsuren zijn: 

- Dinsdagnamiddag van 13u tot 16u: ’t Achternoentje’, zie activiteit 5. 

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

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

avond – karaoké….. 

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

pannenkoeken voor iedereen. De aanwezigen kunnen doen wat ze willen. 

Sommigen spelen gezelschapsspelletjes, anderen brengen hun handwerkjes 

mee. En er wordt veel gepraat, dit is een echt ontmoetingsmoment (er komen 

telkens een 25 tot 30 mensen naartoe). Deze activiteit is gestart vanuit de 

vraag van personen met een beperking die thuis of in een vorm van beschut 

wonen leven en op zondag geen bezoek krijgen en zij vooral dan behoefte 

hebben aan gezelschap. Er namen 42 verschillende mensen regelmatig aan 

deze activiteit deel. Er kwamen ook andere mensen naartoe voor een babbel, 

mensen die geïnteresseerd waren in onze werking. Op zondagnamiddag is de 

biNus open voor iedereen. 

- Indien er grote voetbalmatchen getoond worden op TV worden die in onze 

ontmoetingsruimte op groot scherm afgespeeld. Daar komen ook telkens 15 tot 

30 personen op af. 

 

BiNus wordt verder gebruikt door externe verenigingen voor hun activiteiten bv.: door 

Vondels vzw voor hun koffietafel elke dinsdag en donderdag tussen 16 en 17u30. Dit is voor 
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personen met een 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. 

Ook andere externe organisaties kunnen onze ontmoetingsruimte gebruiken voor hun 

activiteit. Daardoor is de bekendheid van onze werking het laatste jaar heel sterk 

vooruitgegaan.  

activiteit 7: Reizen, weekends, daguitstappen, kampen 

Met ervaren vrijwilligers organiseren we al enkele jaren verschillende meerdaagse 

programma’s, die heel erg aanslaan bij onze doelgroep. Een overzicht van 2016 : 

 

Vliegreis Kreta 

We vlogen naar Kreta van 30/04/2016 t.e.m.7/05/2016. Er namen 6 deelnemers aan deel, 

zij werden vergezeld door 2 begeleiders 

 

Spanjereis 

De busreis ging door van 31/07 tot 7/08/2016. Het verblijf was in een hotel aan de Costa 

Brava. Er namen 25 personen met een beperking deel en er waren 4 begeleiders mee. Er 

was een voorbereidende vergadering op 18/06/2016 en een evaluatievergadering op 

6/11/2016. 

 

Busreis Hongarije 

We reisden met de bus met 9 deelnemers en 2 begeleiders naar Hongarije van 23 t.e.m. 

30/07/2016. Er was een voorbereidende vergadering op 18/06/2016 en een 

evaluatievergadering op 6/11/2016. 

 

Fietsvakantie Nederland 

18 tot 22 juli 2016: er namen 16 mensen uit de doelgroep deel en 4 begeleiders. Er was 1 

volgwagen mee. We gingen fietsen in de hoek van Nederland (Terneuzen). Elke dag werd 

er zo’n 60 km gereden. Er was een voorbereidende vergadering op 25 juni 2016 en een 

evaluatievergadering op 27/11/2016. 

 

Vrijetijdsweekend Nieuwpoort 

In 2016 ging het weekend door in Ter Duinen in Oostduinkerke. Er namen 16 personen met 

een beperking aan deel en 4 begeleiders. De deelnemers weren vervoerd met 2 busjes 

(eigen busje + gehuurd busje).  

  

Paardenkampen 

We organiseerden 2 paardenkampen in 2016: één in de paasvakantie en één in de 

herfstvakantie. 

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

In de paasvakantie van 29/3 t.e.m. 1/4/2016 er waren 23 deelnemers en in de 

herfstvakantie van 2 t.e.m. 4/11/2016 er 11 deelnemers aan deel. Het totaal aantal 

dagdelen voor de paardenkampen bedroeg: 226.  

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 2à3 vrijwilligers en een 

stagiair.  

 

Zorgvakantie 

In 2016 reisden we voor het eerst met mensen die iets meer verzorging vereisten (zoals 

hulp bij wassen, aankleden…) Er was een zeer grote vraag naar omdat dit een groep 

mensen is die anders niet aan hun trekken komen inzake reizen en dat individuele 

begeleide reizen heel duur zijn. Er zijn wel meer begeleiders nodig, maar wij kozen voor 

een kleine groep mensen. En dit bleek een goede formule. We hebben jammer genoeg 

mensen moeten weigeren. We kijken om eventueel volgend jaar 2 zorgvakanties te 

organiseren. We gingen van 4 t.e.m. 8/04/2016 naar het zorgverblijf Ter Duinen in 

Nieuwpoort met 11 deelnemers en 5 begeleiders. 

 

Daguitstappen 

Tijdens de vakantie van de beschutte werkplaatsen in onze streek (3 weken vanaf 21 juli) 

organiseren wij verschillende daguitstappen omdat mensen die niet op reis gaan er toch 

even tussenuit kunnen in hun vakantie. 

In 2016 gingen we naar Sluis (Nederland), naar Bergues (Frankrijk), Planckendael, 

Middelburg en Veere, Dranouter festival. We sluiten de zomeruitstappen af met een BBQ. 

activiteit 8 Vrijetijdskrant  

Dit is ons maandelijks krantje dat wij aan onze leden, voorzieningen, diensten, 

verenigingen, … verspreiden. In dit krantje staan alle activiteiten van de komende maand. 

Het wordt telkens verstuurd rond de 15de van de maand vooraf. We proberen zoveel 

mogelijk om de vrijetijdskrant digitaal te versturen. Dat is dan gratis. Mensen die 

verkiezen om een gedrukt krantje te ontvangen per post betalen hiervoor 10 euro per jaar. 

Momenteel versturen wij de digitale versie naar ca 350 adressen en de papieren versie aan 

ca 80 adressen.  

activiteit 9: De Spiegelstappers  

(vanaf september heet dit de ‘biNusstappers’) 

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

Aktivia, de Vlaamse overkoepelende wandelclub waarvan wij lid zin.  

In 2016 namen we op zondag deel aan 8 wandelingen van Aktivia: Vredestocht Oost-

Nieuwkerke – Frontierentocht in Watou – Gaperstocht in Geluwe – Warme Wijntocht 

Wijtschate – Dwars door de Westhoek – Hoppelandtocht Poperinge – Vijfwegentocht 

Moorslede – Tabakstocht Wervik. De tocht in Ieper met een afsluitend feestje. In totaal 

namen 17 verschillend mensen deel, zij waren samen goed voor 160 dagdelen. 

We organiseren ook een eigen wandeling, Ieper Binnenste-Buiten. Die ging door op dinsdag 

7 juni. 

activiteit 10: De Uitvliegers 

De activiteiten van de uitvliegers bestonden uit: 

- Galabal voor Specials: 21/1/2016 

- Festival aan zee: 21/04/2016 
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- Rock for Specials: tweedaagse activiteit 29-30/06/2016 

- Kerstshopping in Trier: 26 november 2016 

activiteit 11: 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 2016 ging dit feest door in het Ieperse Jeugdontmoetingscentrum. Er 

waren 161 personen met een beperking aanwezig en 10 vrijwilligers en 3 personeelsleden. 

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.  

 

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 17/06/2016. De leden van de sportclubs krijgen hun maaltijd (BBQ) 

tegen een heel democratische prijs (5 euro). Er waren 18 aanwezigen. Tijdens deze 

activiteit worden de bekers uitgereikt voor de winnaars van de verschillende disciplines 

(sjoelbak, vogelpiek…) 

 

Oudejaarsavondfeest 

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

waren 60 aanwezigen en 5 begeleiders. 

 

Spaghettiavond 

We organiseerden een spaghetti-avond op 19/11/2016 en er kwamen 75 mensen op af. 

deze avond stond open voor iedereen. Mensen uit onze doelgroep hebben geholpen bij de 

bereiding van de spaghetti samen met een personeelslid en 2 vrijwilligers. 

 

Brunch  

We organiseerden op 14/09/2016 een brunch in de straat van ons lokaal ‘biNus’ tijdens de 

autoloze zondag. Deze activiteit stond open voor iedereen. Er kwamen 76 mensen naartoe. 

Er waren 4 personeelsleden en 11 vrijwilligers nodig. 

 

Wandeltocht ‘Ieper binnenste buiten’ 

Dit is een grote wandeling die wij organiseren i.s.m. Aktivia, de Vlaamse wandelkoepel. De 

wandeling ging door op dinsdag 7 juni. Wij organiseren alles ter plaatse: uitstippelen van 

de route, communicatie, catering, stopplaatsen… Deze wandeling staat open voor 

iedereen, er kwamen 384 mensen op af. 

 

Barbecue van Spelewijs en JobiN 

Aan het einde van de zomer organiseerden we een barbecue voor de kinderen van 

Spelewijs, de jongeren van JobiN en hun ouders en sympathisanten. Er kwamen 105 

deelnemers op af, er waren 2 personeelsleden en 10 vrijwilligers. 
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Activiteiten in samenwerkingsverband 

activiteit 1 

in samenwerking met Vondels vzw  

- ’t Achternoentje: zie activiteit 5 in de vorige rubriek 

- Voor de koffietafel van Vondels op dinsdag en donderdag van 16 tot 17u30 

stellen wij onze ontmoetingsruimte ter beschikking 

activiteit 2 

in samenwerking met Ieperse stadsbibliotheek 

Wij nemen deel aan de vergaderingen van hun speelotheek ‘de Stokpop’. Wij kunnen hier 

ons advies geven over aankoop van aangepast speelgoed voor kinderen met beperking.  

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 (voor 5 jaar). 

activiteit 4 

in samenwerking met samenwerking met VOT (Vereniging Ons Tehuis), Witte Berken, De 

Loods vzw en Sint-Idesbald Ten Bunderen: kinderen van deze instellingen komen naar onze 

speelpleinwerking. 

activiteit 5 

in samenwerking met Aktivia (de koepel van Vlaamse wandelclubs). Wij zijn als biNus-

stappers lid van AKTIVIA en nemen elke maand deel aan één van de georganiseerde 

wandelingen in West-Vlaanderen. Dit is op een zondagnamiddag.  

activiteit 6 

in samenwerking met de buurtschool Immaculata 

- Wij mogen hun turnzaal gebruiken voor activiteiten 

- Het zesde leerjaar van de school heeft een project uitgewerkt samen met ons 

en ten voordele van ons. De kinderen van Immaculata kwamen op bezoek naar 

onze ontmoetingsruimte en werden daar geïnformeerd over onze werking. 

Daarna zijn ze een halve dag komen deelnemen aan de activiteiten van onze 

doelgroep., En tot slot hebben de kinderen een standje opengehouden op de 

ouderavond voor de kerstvakantie waar ze spulletjes verkochten ten voordele 

van onze werking. 

activiteit 7 

in samenwerking met BBO Het Vlot: voor de JobiN werking in de zomer kunnen we hun 

zaaltje en een speelkoer gebruiken. 
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activiteit 8 

in samenwerking met het Westouters Volkstheater: we kunnen elk jaar gratis hun 

première bijwonen met een groep van onze klanten.  

activiteit 9 

in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen inzake ons werk met kinderen en 

jongeren uit kwetsbare gezinnen. 

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 benutten worden door de stad doorverwezen naar onze 

ontmoetingsruimte biNus. 

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). 

activiteit 12 

in samenwerking met instellingen De Lovie Poperinge, Kerckstede Oostnieuwkerke, 

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

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

Zwevegem, de Branding Kuurne, Huize Tordale Torhout, Ten Anker Waregem, Duin en 

Polder Diksmuide, Duinhelm Oostende, Het havenhuis in Lo-Reninge en Sint-Idesbald 

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

activiteit 13 

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

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

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

 activiteit 14 

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

VOC Op Stap en wij. We komen op regelmatige basis samen voor uitwisseling van ideeën, 

voor informatie uitwisseling en afstemmen op elkaar bv inzake reizen. 

activiteit 15 

in samenwerking met de Stad Ieper, sinds 2015 sloten we een convenant af met de stad 

waardoor wij allerhande faciliteiten krijgen bv inzake gebruik van gebouwen…. 
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activiteit 16 

we delen de locatie van Spelewijs, De Klepper, met KSA Stormklokke. In het kader hiervan 

zitten we geregeld samen. 

activiteit 17 

Doorverwijzing van DOP en Start West-Vlaanderen voor VTB 

Sensibilisering-en vormingsactiviteiten naar de reguliere sector 

Sen-/vormingsactiviteit 1 

We participeerden op 8 maart 2016 aan het Westhoekoverleg, waarin vooral rond een 

project vervoersarmoede uitgedacht en uitgewerkt werd. 

Sen-/vormingsactiviteit 2 

Deelname aan de Ieperse Welzijnsdate op 14 april en op 15 september namen wij met 2 

personeelsleden deel aan deze organisatie door Zorgnetwerk Ieper. Dit is een uitwisseling 

waarbij gedurende 1 dag de welzijnsorganisatie 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 het Zorgnetwerk van OCMW Ieper. 

 

Sen-/vormingsactiviteit 3 

 

Op 16/06/2016 participeerden we aan het ‘creatief werkgroepje’ van Zorgnetwerk Ieper. 

In dit overleg stemmen verschillende partners af rond hun aanbod ten aanzien van de 

verschillende kwetsbare groepen in Ieper en nemen ze gezamenlijke initiatieven zoals de 

‘supportdag’. 

 

Sen-/vormingsactiviteit 4 

 

Op 22/09/2016 ging het ‘creatief werkgroepje’ van Zorgnetwerk Ieper door in de lokalen 

van WVA. Voorbije activiteiten werden geëvalueerd en nieuwe voorbereid oa ‘soep op de 

stoep’.  

 

Sen-/vormingsactiviteit 5 

 

Op 27 oktober namen we vanuit WVA deel aan het Ieperse jeugdwelzijnsoverleg. 

Kennismaking en afstemming zijn hiervan de doelstellingen. 
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Sen-/vormingsactiviteit 6 

 

Op 24 november was er in WVA een overleg tussen de coördinatoren van WVA en de nieuwe 

jeugddienstverantwoordelijke van Ieper. Kennismaking van elkaars aanbod en verdere 

samenwerking waren de agendapunten. 

 

Sen-/vormingsactiviteit 7 

 

Op 8 december 2016 namen de beide WVA-coördinatoren deel aan de algemene 

vergadering van Het Huis van het Kind arro Ieper. Onze speelpleinwerking werd kort 

besproken. 

 

Sen-/vormingsactiviteit 8 

 

Op 12 december participeerden we aan de Welzijnsraad arro Ieper. 

 

Sen-/vormingsactiviteit 9 

 

Op 14 december 2016 kwam Forum Jeugd Westhoek tesamen in onze WVA-kantoren; voor 

jeugdconsulenten en schepenen van jeugd werd ons kinderen- en jongerenaanbod 

gepresenteerd door 2 medewerkers en werden samenwerkingsmogelijkheden voor onze 

doelgroep oa in het kader van vorming en VTB besproken. 

Sen-/vormingsactiviteit 10 

We brachten in december 2016 een bezoek aan de school Immaculata waar we onze 

werking uiteen mochten zetten aan de directeur en de leraressen van de lagere school. 

Daaruit volgde een bezoek van de leerlingen van het zesde leerjaar aan biNus en een 

deelname van deze leerlingen aan een activiteit van onze doelgroep en een 

verkoopstandje op de ouderdag in de school ten voordele van onze werking 

Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod 

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

vrijetijdsaanbod: 

 

De atelierwerking ging naar: Circus Pepito in Elverdinge – De Gevleugelde Stad 

(straattheaterfestival Ieper) – Bowling Atlantis in Ieper – Astrolab (sterrenkijkorganisatie) in 

Zillebeke – Ezelspad in Poperinge –Plankendael – Oldtimerrit - Buren bij kunstenaars – 

Flanders Fieldmuseum – ….. 

 

DUS-dagen naar: Bowling Atlantis – Ezelpad Poperinge – ’t Ganzengoed Staden – de 

Zonnegloed Vleteren – De Speelplaneet Komen – Schaatsen Finlandia. 

 

JobiN naar: Galabal for Specials in Gistel, Festival aan Zee in De Panne, naar Gentse 

feesten, 2 dagen naar Rock for Specials,  
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’t Achternoentje: gingen naar het Oldtimermuseum in Woesten, het vliegveld van 

Wevelgem, de kringloopwinkel van Ieper, Sportdag van de sportdienst Ieper, toneel in 

Minnehuis Wervik, wandelden met honden van hondenasiel Ieper, Wielermuseum 

Roeselare, maandelijks naar de Ieperse bibliotheek, dierenpark Zonnegloed Oost-Vleteren, 

Boetseren voor Vrede van stad Ieper . 

 

biNusstappers: zij nemen iedere maand deel aan wandelingen van andere wandelclubs uit 

het reguliere vrijetijdsaanbod. 

 

Reizen en daguitstappen: doen wij niet altijd met eigen vervoer in een aparte bus, onze 

deelnemers gaan mee met een reisbus waarop ook andere mensen of groepen meereizen. 

Afstemming vraag-aanbod, klantbevraging : 

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 cliënt 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 en hun 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 papieren versie op 81 exemplaren 

x onze websites www.wvavzw.be – www.spelewijs.be - https://jongbinus.jimdo.com  

x via verschillende facebookpagina’s 

x via de geschreven pers: 12 artikels in 2016 

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

over ca 17000 adressen en ook overhandigd 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 

 

 

  

http://www.wvavzw.be/
http://www.spelewijs.be/
https://jongbinus.jimdo.com/
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WERKINGSGEBIED 

Werkingsgebied binnen de provincie 

Ons werkgebied is de Westhoek: dit is een dunbevolkt en 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 en 

verwijzen af en toe deelnemers naar mekaars aanbod. 

Bereik  

In 2016 bereikten we 383 individuele deelnemers, zij maakten samen gebruik van 6931 

dagdelen activiteiten. Dit deden we met 96 vrijwilligers en 4,5 FTE personeelsleden. 

DOELSTELLINGEN WERKJAAR 2016 

Behaalde doelstellingen  

doelstelling 1 

Aankoop nieuwe bus 

Wij zochten financiering voor een nieuwe bus. Wij kregen in december 2016 bericht van 

United Fund dat we voor de aankoop van onze bus van hen een dotatie konden krijgen van 

12 000 euro. We ontdekten ondertussen dat ook het Seniorenteam van OCMW Ieper op zoek 

was naar een bus. Zij hebben de bus meest nodig in de week en wij in het weekend en 

tijdens de vakanties. Op die manier overwegen wij een samen-aankoop van een 

aangepaste bus met mogelijkheid tot rolwagenvervoer. Begin 2017 zal er een contract 

getekend worden en zal er overgegaan worden tot de aankoop. 

doelstelling 2 

Vrijwilligers chauffeurs 

Wij kunnen ondertussen beroep doen op een 4-tal regelmatige chauffeurs en een 10-tal 

waar we in geval van nood beroep kunnen op doen.  

doelstelling 3 

Atelierwerking  

Dit is een succesvolle activiteit die doorgaat elke zaterdagnamiddag. De activiteiten zijn 

niet meer louter atelierwerking; er is een grotere verscheidenheid aan activiteiten, wat 

blijkbaar een groot succes was. De personeelsleden hebben hier een brainstorm rond 
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gedaan en aanpassingen voorgesteld o.a. de titel van de atelierwerking veranderen in 

‘weekendactiviteiten’ en deze niet steeds op dezelfde uren (zaterdag van 14 tot 17u) te 

laten doorgaan. Dit is belangrijk als we uitstappen doen naar evenementen in de dichtste 

centrumsteden (Roeselare 25km en Kortrijk 30 km) of als er op zondag evenementen zijn 

waar onze doelgroep aan kan deelnemen. In 2017 werken we dit verder uit. 

doelstelling 4 

Reizen 

De reizen zijn stuk voor stuk snel uitverkocht en er ontstaan reservelijsten. Er was ook een 

zeer grote behoefte aan zorgvakanties, waar mensen die meer zorg nodig hebben de kans 

krijgen om ook in groep op vakantie te kunnen gaan. Verder was er vraag naar andere 

bestemmingen (niet enkel naar Spanje) en er was ook vraag naar een vliegreis. 

We zijn in 2016 voor een groot deel kunnen ingaan op deze vragen vanuit de doelgroep. 

- Paardenkamp gaat nu tweemaal per jaar door (paas- en herfstvakantie) 

- We zijn in 2016 voor het eerst gestart met 1 zorgvakantie, de vraag is zo groot 

dat we mogelijk in het volgend jaar naar 2 zullen evolueren. 

- We deden een vliegreis naar Kreta. 

- Onze busreis naar Spanje was ook in de kortste tijd volzet. 

- Er was een tweede busreis naar Hongarije. 

- En hetzelfde voor onze fietsvakantie. 

Het gaat dus goed met de reizen, we blijven dit opvolgen en passen aan waar nodig. 

doelstelling 5 

Uitschrijven nieuwe vacature coördinator en aanwerving 

We hebben de vacature uitgeschreven en op 1 december 2016 is de nieuwe coördinator 

Patrick Masson gestart. Kathleen Bevernage ging op 31 december met pensioen. 

doelstelling 6 

Start van een netwerkgroep van mensen uit de entourage van onze klanten 

We hebben in de eerste helft van 2016 een bevraging gedaan aan huis bij de familieleden 

van onze klanten. Daaruit is een groep 6-tal ouders (of andere familieleden) ontstaan die 

regelmatig bijeenkomen (om de 3 maanden) om te spreken over wat hen bezig houdt 

i.v.m. onze werking (persoonlijke ervaringen, maar ook mogelijke financiële geldbronnen 

zoeken voor de werking….). Het is een open vergadering, er kunnen nog andere mensen 

aansluiten. Er is bij deze vergadering altijd een personeelslid aanwezig om hun vragen te 

beantwoorden en mee te nemen. Ze zijn in 2016 tweemaal samengekomen.  

Niet behaalde doelstellingen  

Alle doelstellingen die we voor 2016 gepland hadden, zijn behaald of minstens op weg 
gezet om volledig afgewerkt te worden in 2017. 

Maatschappelijke meerwaarde 

Welke meerwaarde heeft de toekenning van de subsidie tot gevolg ?  

Wij kunnen simpelweg niet overleven zonder subsidies, en niet als ‘sociale onderneming’. 
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DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR 

doelstelling 1 

Werkgebied uitbreiden naar de gemeenten in de Westhoek waar wij minder actief zijn 

We merken dat onze aandacht zich hoofdzakelijk situeert in de stad Ieper en de dichtst 

aansluitende gemeenten. We willen in 2017 actief werken naar de netwerken in en om 

Poperinge. In 2018 willen we dan ook zien of het lukt om gemeenten als Veurne, Diksmuide 

en Wervik nauwer bij onze werking te betrekken. Hierbij aansluitend willen we ook onze 

RVB uitbreiden met sterke mensen uit die Westhoekgemeenten. 

doelstelling 2 

Onze sportactiviteiten voor personen met een beperking actiever stimuleren 

We hebben navraag gedaan bij onze klanten en er was redelijk veel interesse. Onze nieuwe 

coördinator Patrick Masson is thuis in veel sportmilieus en in duo met vzw Vondels hopen 

we om in 2017 een eigen minivoetbalploegje te kunnen herstarten. Ook tafeltennis behoort 

tot de mogelijkheden. 

doelstelling 3 

Een muziek/zanggroepje oprichten 

Er is interesse bij deelnemers en netwerkorganisaties, en we hebben enkele 

geïnteresseerde en geëngageerde artiesten aangesproken. We hopen om ook hier in 2017 

een groepje te kunnen samen laten spelen, met het oog op een optreden op ons jubileum 

in 2018. Er werd hiervoor een projectdossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting: 

‘Een brug bouwen tussen de buurt, de lokale gemeenschap en personen met een 

beperking’. 

doelstelling 4 

Dansgroep starten voor de kinderen en jongeren met beperking 

We vonden een jonge danslesgeefster die dit wil begeleiden en willen er halfweg 2017 

graag mee starten. 

 

doelstelling 5 
 
Actiever inzetten op ons vormings- en sensibiliseringsaanbod 

Om inclusie en duurzame VTB-trajecten in de reguliere sectoren te faciliteren, zetten we 

vanaf 2017 opnieuw meer in op vorming en sensibilisering. 
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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. Vooral de weekends zijn moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden. 

Doelgroepen 

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

residentiële groepen. Wij blijven streven naar een gezonde mix.  

Financiën 

De voortdurende financiële onzekerheid is onze grootste zorg. Het gebrek aan zekerheid 

door het veranderende zorglandschap en de uitblijvende duidelijke informatie over onze 

toekomstige subsidiëring als Vrijetijdsorganisatie in deze veranderde wereld van steeds 

grotere instellingen. Als zij in hun instellingen zelf de vrije tijd gaan organiseren is dat 

nefast voor de bewoners. Dan komen ze niet meer buiten en niet meer in contact met de 

reguliere maatschappij. Dit is niet wat zij willen, denken we. 

Werkingsgebied 

Ons werkgebied is zeer groot en landelijk. Bovendien zijn er heel wat 

mobiliteitsproblemen, zowel voor onze klanten als voor onszelf. Dit brengt extra-kosten en 

tijdsverlies met zich mee. We worden dus gedwongen om permanent programma-keuzes te 

maken en/of nieuwe vormen van samenwerkingen te ontwikkelen. 

 

 

___________________________________________________________ 
 


