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1 IDENTIFICATIEGEGEVENS
Officiële naam van de vereniging:

WESTHOEK VRIJETIJD ANDERS

Wettelijk statuut:

vzw

Maatschappelijke zetel
Straat & nr:

Rijselstraat 98

Postcode & gemeente:

8900 IEPER

Telefoonnummer:

057/21.55.35

Verantwoordelijke werking:

Patrick Masson
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2 WERKING
2.1 Doelgroep
Tabel 1: Aantal bereikte unieke personen per leeftijdsgroep

Leeftijd

Aantal unieke personen

Jonger dan 18 jaar

191

Tussen 18 en 30 jaar

74

Ouder dan 30 jaar

289

Tabel 2: Aantal bereikte unieke personen per type handicap

Aard van de handicap

Aantal unieke personen

Verstandelijk

404

Fysiek

12

Visueel

2

Auditief

2

Spraak- en/ of taalstoornis

2

Meervoudig

30

Autisme

75

Psychisch

9

Emotioneel

18

Tabel 3: Aantal bereikte unieke personen per verblijfplaats

Verblijf

Aantal unieke personen

Groepswonen

254

Thuis

300

Tabel 4: Aantal bereikte personen per fase van vrijetijdstrajectbemiddeling

Vrijetijdstrajectbemiddeling op maat voor
personen met een handicap

Aantal bereikte personen (indelen volgens
bereikte eindstadium)

Aanmeldingsfase

34

Vraagverduidelijkingsfase

3

Zoekfase

1

Bemiddelingsfase

30

pagina 4 van 26

2.2 Aanbod activiteiten
Tabel 5: Aantal activiteiten aangeboden door VTZ per soort

Soort activiteit

Aantal aangeboden activiteiten

Ontmoetingsactiviteit

20

Georganiseerde ontspanningsactiviteit

225

Meerdaagse georganiseerde
ontspanningsactiviteit

17

Cursus

38

Speelpleinwerking

48

Opvang
Diverse …

Tabel 6: Aantal activiteiten aangeboden door VTZ per organisatiewijze

Soort activiteit

Aantal aangeboden activiteiten

Activiteiten in eigen beheer

269

Activiteiten in samenwerkingsverband

79

Omschrijf kort uw activiteiten, hoe u ze (praktisch gezien) organiseert, of ze permanent of tijdelijk
zijn, hoeveel vrijwilligers hierbij betrokken worden en welke bijdrage van de deelnemers gevraagd
wordt. Hoe worden de werkingskosten verdeeld.
Bij activiteiten in samenwerkingsverband wordt ook vermeld op welke regio men zich richt.

Bijdrage deelnemers algemeen
Als sociale onderneming vragen wij een bijdrage aan onze deelnemers voor de meeste van onze
activiteiten, en dit om kwaliteit en voldoende begeleiding te garanderen. Niettemin hebben wij als
sociale organisatie ook veel oog voor de betaalbaarheid voor iedereen. Daarom zijn er heel wat
ontmoetingsactiviteiten die gratis zijn, of waarbij enkel geld gevraagd wordt voor een drankje.
Onze marge op activiteiten varieert dus tussen 0% en 25%. Zeker externe activiteiten vallen iets
duurder uit. We voorzien ook kortingen en afbetalingsmogelijkheden voor de meest kwetsbaren.
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2.2.1 Activiteiten in eigen beheer
2.2.1.1

Activiteit 1: Speelpleinwerking Spelewijs Ieper

2.2.1.1.1 Wat?
Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking van 3 t.e.m. 15 jaar. Ook de
brussen (broers en zussen) zonder beperking zijn welkom op Spelewijs. Hier kunnen kinderen met
een 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…

2.2.1.1.2 Waar en wanneer?
Spelewijs gaat door in De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper. Dat is een gebouw dat wij delen met KSA
de Stormklokke. Ons deel omvat: een garage als opbergplaats en een monilokaal. Deze lokalen zijn
in gedeeld gebruik: een zaal, een keuken en verschillende lokalen, een speelplein en een groot
speelterrein. Het domein is volledig omheind en ligt naast een groene zone en vlak bij het stedelijk
sportcomplex en zwembad.
Spelewijs gebruikt het gebouw en het domein tijdens alle vakantieperiodes.
De eerste week van de zomervakantie is voorzien voor een grondige voorbereiding door de
monitoren. De laatste week is er geen werking, zodat er opgeruimd kan worden. Tijdens de zomer
gebruiken wij namelijk de clublokalen van de KSA, die tijdens het schooljaar niet voor ons
beschikbaar zijn. Het klaarzetten en opruimen vergt dus enkele dagen werk.
In 2019 was Spelewijs open van 4 juli tot en met 23 augustus en kwamen er 118 verschillende
kinderen naartoe. Er werd een zomerkamp van 5 dagen georganiseerd, waar 30 kinderen aan
deelnamen.
De tussentijdse vakanties van 2019:





Krokusvakantie: 5-6 en 7 maart met gemiddeld 33 deelnemers per dag
Paasvakantie: 9, 10 & 11 en 16, 17 & 18 april met gemiddeld 37 deelnemers per dag
Herfstvakantie: 29, 30 en 31 oktober met gemiddeld 29 deelnemers per dag
Kerstvakantie: 3 & 4 januari en 26 & 27december met gemiddeld 27 deelnemers per dag

2.2.1.1.3 Kostprijs voor ouders en organisatie
In 2019 betaalden de ouders 8 euro per dag voor het eerste kind, 7,5 euro voor het tweede kind en
7 euro voor het derde kind van het gezin. In deze prijs zit een tussendoortje in de voor- en
namiddag, soep bij het middagmaal en wekelijks zwemmen op woensdag inbegrepen. De
tussentijdse vakanties zijn een euro goedkoper.
Onze dagprijs ligt hoger dan die van de reguliere speelpleinwerking. De voornaamste reden hiervan
is de hogere zorgvraag van de kinderen die 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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Aangezien wij veel kwetsbare gezinnen bereiken, is er een sociaal tarief. Hiervoor vragen we een
minimale administratieve inzet van de ouders.

2.2.1.1.4 Bekendmaking
Er wordt een brief met folder gestuurd naar de ouders. We gaan op bezoek bij scholen, CLB’s,
buitengewoon onderwijs en instellingen Bijzondere Jeugdzorg. De grootste reclame voor ons is de
mond-aan-mond reclame van tevreden ouders.
Indien er nieuwe kinderen inschrijven wordt steeds afgesproken met de ouders, al dan niet via een
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.
Alle activiteiten worden ook steeds bekend gemaakt via de Vrijetijdskrant van WVA vzw.

2.2.1.1.5 Indeling groepen
De deelnemers van de Spelewijswerking zijn kinderen tussen 3 en 15 jaar die niet op het reguliere
speelplein terecht kunnen omdat ze meer begeleiding nodig hebben. De groepen worden niet strikt
per leeftijdscategorie ingedeeld, maar wel volgens de capaciteiten van de kinderen.
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.

2.2.1.1.6 Tijdsindeling tijdens de werking
Per week wordt er gewerkt met een weekthema en een rode draad doorheen de ganse duur van
de zomerwerking. Het weekthema komt steeds aan bod in een toneelmoment ’s ochtends. 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

creatieve activiteit: koken, knutselen, bewegen…

10:00 – 10:15

10-uurtje

10:15 – 12:00

voormiddagactiviteit
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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

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. Wekelijks gaan we zwemmen op woensdagochtend tussen 9uur en
10uur. Op dat moment hebben we het zwembad voor ons alleen zodat het zwemmen in alle rust
kan verlopen voor de kinderen.

2.2.1.1.7 Monitoren
De kinderen worden intensief begeleid door een groep gemotiveerde moni’s. De moni’s krijgen een
vrijwilligersvergoeding. Doorheen het jaar worden verschillende gratis vormingen gegeven
aangeboden door externe partners. De moni’s worden ook op de hoogte gehouden van de
monitorencursussen van derden. Verder zijn er nog verschillende moni-activiteiten doorheen het
jaar, en intensiever in de zomervakantie.
Binnen de Spelewijsmonitoren hebben we een werkgroep vorming opgericht. Deze werkgroep
bestaat uit een aantal monitoren die veel kennis hebben over verschillende thema’s: coachen van
monitoren, omgaan met kinderen met een beperking, soorten beperkingen… Met deze werkgroep
werken we zelf vormingen uit die we intern en extern gaan geven.
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 (Jasmien Hautekeur). De moni’s komen tijdens de vakantiewerking dagelijks samen na de
activiteiten om het dagverloop te bespreken en om de planning en taakverdeling voor de volgende
dag te overlopen.
De monitorengroep heeft een stuurgroep, de Kern genaamd. Zij komen ongeveer tweemaandelijks
samen om de organisatie van Spelewijs over de hele lijn te bespreken.
Na de zomervakantie is er een ontspannend moni-weekend, waarvoor alle monitoren zich kunnen
inschrijven.

2.2.1.1.8 Werving monitoren
Dit gebeurt door folders te verspreiden aan de twee laatste jaren van het secundair onderwijs &
hogescholen, bezoeken met animatie aan de secundaire scholen van de stad Ieper, via sociale
diensten, voorzieningen, CLB’s & bibliotheken. En vooral via mond-aan-mondreclame van andere
moni’s en sociale media.

2.2.1.1.9 DUS-dagen
DUS staat voor Dag Uitstap Spelewijs. We merkten dat vele kinderen die naar Spelewijs komen,
moeilijk bij andere jeugdbewegingen kunnen aansluiten door hun problematiek.
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Daarom organiseren we regelmatig op zaterdag een DUS-dag voor de kinderen van Spelewijs. De
activiteiten zijn heel uiteenlopend. De uitstappen die we organiseerden in 2019 zijn:
-

Bezoek Chocolate Nanny
Bezoek kindertheater in ‘t Perron in Ieper
Bezoek indoorpretpark Akabé de Iris
Minigolf Harelbeke
Fundag turnclub Vlamertinge
Bezoek Astrolab de Iris
Bowlen in Ieper
Baknamiddag + gezelschapsspelletjes spelen
Bezoek kerstmarkt Ieper + schaatsen

De kostprijs varieert steeds. We proberen deze zo laag mogelijk te houden. In de kostprijs zit alles
inbegrepen: begeleiding, vervoer, 4-uurtje, eventuele inkomprijs. In 2019 namen gemiddeld 12
kinderen deel per activiteit.

2.2.1.2

Activiteit 2 : jongerenwerking Jobin

JobiN is de jongerenwerking van WVA vzw. Vooral in de zomer worden activiteiten georganiseerd
voor jongeren van 15 tot 30 jaar.

2.2.1.2.1 Activiteiten doorheen het jaar
Maandelijks organiseren we in onze ontmoetingsruimte biNus een fuif, waar er tussen de 15 en 20
jongeren aan deel nemen. Jongeren hebben inspraak voor het opmaken van de planning van de
activiteiten
In 2019 werden er 3 ONTmoetingscafés georganiseerd, met telkens 15 à 20 deelnemers. Dit in
samenwerking met ONT vzw (zie ook pagina 18).
Avontuuractiviteiten: in 2019 hebben we in de Paasvakantie 2 avonturenactiviteiten aangeboden
voor jongeren in samenwerking met Sporttrack. Hier namen telkens 10 jongeren aan deel.
BAD-festival: op 25 april 2019 zijn we met 10 jongeren naar het BAD-festival in De Panne geweest.
Bootsea Festival: Op 12 september 2019 werd door vzw Duinhelm het electrofestival “Bootsea”
georganiseerd. Wij gingen naar daar met 14 jongeren en 2 begeleiders.

2.2.1.2.2 Activiteiten in de zomer
In de zomer zijn er 3 activiteiten per week die zowel als volledige of als halve dagen worden
aangeboden. De focus ligt vooral op afwisseling, om zo verschillende niveaugroepen te bereiken en
een gevarieerd aanbod te kunnen bieden. Zo zijn we gaan zwemmen, hebben we een daguitstap
naar Oostende en een uitstap naar de Gentse Feesten georganiseerd.
Ook werden er in 2019 verschillende activiteiten georganiseerd in de Kleppertuin, om zo de tuin
met de jongeren mee vorm te geven. Bij die activiteiten konden er ook kinderen van de
Spelewijsgroep “Grizzly’s” deelnemen.

pagina 9 van 26

In 2019 hadden we ook een uitwisseling met het reguliere speelplein van Ieper “Sporrewoan”,
waar de jongeren van JobiN een activiteit organiseerden voor de kinderen van het speelplein.
In 2019 namen 50 jongeren deel aan de zomeractiviteiten goed voor 402 dagdelen

2.2.1.2.3 Meerdaagse activiteiten
Rock Voor Specials: van 26 tot 28 juni 2019 gingen we met 20 jongeren naar het muziekfestival
Rock Voor Specials in Evergem. De overnachting ging door in Camping Compot, een ludieke
camping georganiseerd door vzw ONT, vzw Stappen en vzw Lejo.
JobiN-kamp: Van 22 tot en met 26 juli 2019 gingen we met 15 jongeren en 3 begeleiders op kamp
in De Kleppe in Brakel. We deden diverse activiteiten: dieren verzorgen, wandelen, Aqualibi en
barbecue.

2.2.1.2.4 Begeleiding
De activiteiten worden mede georganiseerd en begeleid door 1 jobstudent en door jeugdwerker
Ivo.
Ook worden de activiteiten begeleid door vrijwilligers; in 2019 werkten er 16 vrijwilligers mee aan
de activiteiten.

2.2.1.3

Activiteit 3: Weekendwerking

In de weekendwerking worden er wekelijks in het weekend vrijetijdsactiviteiten aangeboden voor
volwassenen met een beperking. Op het programma staan diverse uitstappen in het reguliere
culturele aanbod, verschillende workshops alsook ateliers georganiseerd door vrijwilligers.

2.2.1.3.1 Uitstappen in het reguliere vrijetijdsaanbod
-

Bloemenatelier
Bowling
Lentefuif in Myosotis
Straattheaterfestival De Gevleugelde Stad
Cinemabezoek Cityscoop Roeselare

2.2.1.3.2 Workshops, eigen aanbod
-

5 vertelnamiddagen
5 Knutselworkshops in verschillende thema’s: lente, zomer, bloemen…
Filmnamiddag
Karaokénamiddag
Baknamiddag

2.2.1.3.3 Begeleiding
Alle activiteiten worden zelfstandig of mede begeleid door vrijwilligers. De knutselworkshops en de
vertelnamiddag worden volledig door vrijwilligers voorbereid en begeleid.
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2.2.1.3.4 Deelnames
Per activiteit nemen er 10 tot 20 personen deel, in 2019 waren er 109 individuele deelnemers,
goed voor 345 dagdelen. De activiteiten worden telkens begeleid door 2 tot 4 vrijwilligers.

2.2.1.4

Activiteit 4: ‘t Achternoentje

Dit zijn activiteiten voor volwassenen met een beperking op dinsdag- en donderdagnamiddag.
’t Achternoentje is een samenwerking met vzw Vondels. Ook zijn er verschillende vrijwilligers die
de activiteiten begeleiden.
Het aanbod wordt samen met de deelnemers via de “activiteitenvergadering” maandelijks
besproken. Hieronder een greep uit het aanbod van 2019:
-

Boltra
Ezelpad
Zwemmen
Werken in de moestuin
Kubb-spel spelen
Maandelijks bibliotheekbezoek in Ieper
Wellness
Kaasmakerij Passendale
Spellenclub “de Speelplekke”
Volksspelen
Wandelingen

Per activiteit namen er in 2019 6 tot 15 personen deel.

2.2.1.5

Activiteit 5: biNus

De ontmoetingsruimte van WVA vzw in Ieper heet biNus. Maandelijks worden er verschillende
ontmoetingsactiviteiten georganiseerd waar er telkens een vrijwilliger de bar verzorgt. BiNus hoort
een plek te zijn waar personen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten; ook is het de
uitvalsbasis voor de meeste activiteiten georganiseerd door WVA vzw.
Ontmoetingsactiviteiten kunnen zijn: meermaals per maand een fuif, in de wintermaanden
serveren we tweewekelijks pannenkoeken op zondagnamiddag en elke woensdag organiseren we
sportuurtjes waarin verschillende volkssporten aan bod komen. Daarnaast zijn er geregeld
sportactiviteiten, films en karaoke-momenten waarbij we gebruik maken van ons groot scherm.
Ook zijn we in maart 2019 gestart met het tweewekelijks organiseren van Café Chantant. Daar
zingen we samen met 20 tot 30 personen begeleid door medewerker Pieter op accordeon en
vrijwilliger Jowan op gitaar.
biNus wordt verder gebruikt door externe verenigingen als vergaderruimte en op vaste momenten
ook voor de koffietafel georganiseerd door Vondels vzw. De koffietafel gaat door op maandag,
dinsdag en donderdag na 16u en biedt een ontmoetingsmoment voor o.a. werknemers van
maatwerkbedrijven.
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Ook andere externe organisaties kunnen onze ontmoetingsruimte gebruiken voor hun activiteiten
en vergaderingen (42 prestaties in 2019). Mede daardoor is de bekendheid van onze ruimte en
werking ook in 2019 verder vooruitgegaan.

2.2.1.6

Activiteit 6: Samen/Apart

In januari 2019 zijn we gestart met het autismeproject Samen/Apart. In eerste instantie was het
prioritair om te ontdekken en uitzoeken welke activiteiten we konden organiseren voor kinderen
en jongeren met ASS. Het zoekwerk mondde uit in onze Startdag op woensdag 6 april.

2.2.1.6.1 Startdag
De startdag was een kennismakingsdag voor kinderen en jongeren met autisme en hun netwerk.
We boden 8 verschillende workshops aan, van sport tot yoga, moestuin en muziek.
Tijdens de startdag organiseerden we ook een ruime bevraging aan de aanwezige gasten en hun
gezinnen over hun voorkeuractiviteiten, momenten,…Hierop bouwden we onze verdere
jaarplanning.
In het totaal waren er 43 deelnemende kinderen en jongeren en veel verschillende ouders en
geïnteresseerden. Opvallend was ook dat de aanwezige ouders bij de koffie bleven ‘plakken’ en
heel wat ondersteunende en nuttige ervaringen uitwisselden op deze geslaagde
woensdagnamiddag!

2.2.1.6.2 Maandelijkse activiteiten
Na de startdag zijn we gestart met maandelijks 1 of meerdere activiteiten voor kinderen en
jongeren met autisme. Hieronder een opsomming van een greep uit dit aanbod.
-

Moestuinnamiddag
ICT workshops
Medialabo
Sterrenwacht de Iris
Techniekacademie

2.2.1.6.3 Kamp Samen/Apart
Van vrijdag 12 tot en met maandag 15 juli 2019 ging het kamp Samen/Apart door in Lozer Lodge in
Kruisem. Dit was een samenwerking met Autisme Westhoek.
Het betrof een gemengde groep van 10 volwassenen, ouders van kinderen met ASS en 20 kinderen
en jongeren met ASS. We deden verschillende activiteiten:
-

Sport en spel
Wandelen
Zwemmen
Kampvuur
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2.2.1.6.4 Gem’sa
Door een kennismaking met de Franse organisatie Ass Des As maakten we ook kennis met de groep
GEM’sa, een deelwerking van Ass des As die activiteiten organiseert voor personen met Asperger.
Met hen hebben we in december 2019 een gezamenlijke activiteit gedaan in Ieper. De
samenwerking kent zeker een vervolg in 2020.

2.2.1.6.5 Deelnemers
Samen/Apart focust zich op de doelgroep: personen Autisme Spectrum Stoornis. Enerzijds hebben
we geprobeerd om bestaande leden van deze doelgroep een specifieker aanbod te geven.
Bovendien hebben we ook heel wat nieuwe leden kunnen verwelkomen met Autisme Spectrum
Stoornis. Het is een gemengde groep van personen met ASS met en zonder mentale beperking.

2.2.1.6.6 Begeleiding
De begeleiding van Samen/Apart is voornamelijk in handen van jeugdwerker Ivo, in samenwerking
met stagiaire Axelle. Axelle focust in een deel van haar takenpakket ook op de doelgroep ASS.
Samen/Apart zijn ook activiteiten voor kinderen en daarin heeft jeugdwerker Jasmien ook haar rol.
Verder werken we met verschillende vrijwilligers die mee helpen denken in het ontwikkelen van
het aanbod.
Ook hebben we twee vrijwilligers met autisme in de werking die ook voor dit project geëngageerd
zijn.

2.2.1.7

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 2019 :

2.2.1.7.1 Vliegreis Lanzarote
We vlogen naar Lanzarote van 12/05/2019 t.e.m 19/05/2019. Er waren 6 deelnemers, zij werden
vergezeld door 2 begeleiders.

2.2.1.7.2 Busreis Lloret de Mar
De busreis naar Lloret de Mar ging door van 26/07/2019 tot 04/08/2019. Het verblijf was in hotel
Anabel in Lloret de Mar. Er namen 10 personen met een beperking deel en er waren 2 begeleiders
mee. Er was een terugkomdag op zaterdagnamiddag 9 november waar we samen bij een tas koffie
en gebak naar de foto’s van de reis keken en herinneringen ophaalden.

2.2.1.7.3 Busreis Salou
De busreis naar Salou ging door van 30 juli tot 08 augustus 2019. Het verblijf was in hotel California
Garden in Salou. Er waren 16 deelnemers en 3 begeleiders. Er was een terugkomdag op
zaterdagnamiddag 9 november waar we samen bij een tas koffie en gebak naar de foto’s van de
reis keken en herinneringen ophaalden.
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2.2.1.7.4 Vliegreis Gran Canaria
Van 02/08 tem 09/08 2019 vertrokken we met een groep van 12 personen met een beperking en 2
begeleiders naar Gran Canaria. We verbleven in hotel Abora Continental by Lopesan met All-in
formule. Er was een terugkomdag op zaterdagnamiddag 9 november waar we samen bij een tas
koffie en gebak naar de foto’s van de reis keken en herinneringen ophaalden.

2.2.1.7.5 Fietsvakantie Nederland
22 tot 26 juli 2019: er namen 16 mensen uit de doelgroep deel en 6 begeleiders. Er was 1
volgwagen mee. We gingen fietsen in Nederland. We verbleven in hotel Van der Valk in Gilze-Rijen
in een halfpension formule. Elke dag werden er lussen van zo’n 50 km gereden. Er was een
voorbereidende vergadering en een evaluatievergadering.

2.2.1.7.6 Vrijetijdsweekend Keiem
In 2019 ging het weekend door in Het Spieckerhof te Keiem van 13 tem 15 september. Er namen 10
personen met een beperking aan deel en 3 begeleiders. De deelnemers werden vervoerd met 2
busjes.

2.2.1.7.7 Paardenkampen
We organiseerden 2 paardenkampen in 2019: één in de paasvakantie en één in de herfstvakantie.
Beide paardenkampen gingen door in, en in samenwerking met de manege Stal Léon in Poperinge .
In de paasvakantie van 15/04 t.e.m. 17/04/2019 met 21 deelnemers, 5 begeleiders. In de
herfstvakantie van 28/10 t.e.m. 30/10/2019 met 10 deelnemers en 4 begeleiders.
De paardenkampen gaan door van 9u tot 16u. Om beurt kunnen de deelnemers deelnemen aan
paardrijden, paarden verzorgen en staldienst. Dit jaar had men de keuze tussen lessen met-of
zonder paardrijden. Er wordt ook een huifkarrentocht georganiseerd en achteraf zijn er
pannenkoeken met koffie. De laatste dag is er een heuse slotshow voorzien, waarin de deelnemers
optreden en hun familie kan komen kijken. De kampen worden telkens begeleid door 1
beroepskracht en 2 à 3 vrijwilligers en één of meerdere stagiairs. De rijlessen worden gegeven door
professionele lesgevers van Stal Leon.

2.2.1.7.8 Zorgvakantie
In 2019 reisden we opnieuw met mensen die iets meer verzorging vereisen (zoals hulp bij wassen,
aankleden…) naar Ter Duinen in Nieuwpoort. Hier is een zeer grote vraag naar, niet alleen omdat
dit een doelgroep is die anders niet aan hun trekken komt inzake reizen, maar ook omdat veel
individueel begeleide reizen heel duur zijn. Er zijn wel meer begeleiders nodig, maar wij kozen voor
een kleine groep deelnemers. En dit bleek een goede formule. Dit jaar waren er 2 zorgvakanties.
We gingen van 09/04 t.e.m. 12/04/2019 naar het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort met 13
deelnemers en 4 begeleiders. En een midweek in het najaar van 01/10 tem 04/10 met 10
deelnemers en 4 begeleiders.
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2.2.1.7.9 Zomeruitstappen
Tijdens de verlofperiode van de beschutte werkplaatsen in onze streek (tussen ongeveer 20 juli en
10 augustus) organiseren wij verschillende daguitstappen zodat mensen die niet op reis gaan, er
toch even tussenuit kunnen in hun verlof.
In 2019 gingen we op 23/07 naar de zoo in Planckendael met 4 deelnemers en 1 begeleider; op
01/08 naar zee en in een volkscafé spaghetti eten en volksspelen spelen, 11 deelnemers en 3
begeleiders; op 03/08 naar Dranouter festival met 11 deelnemers en 3 begeleiders; op 06/08
gingen we ook naar Bobbejaanland met 17 deelnemers en 3 begeleiders; op 10/08 een uitstap naar
Cadzand met 11 deelnemers en 2 begeleiders. We sluiten de zomeruitstappen af met een BBQ op
01/09, er namen 72 personen deel en 8 medewerkers/vrijwilligers.

2.2.1.8

Activiteit 8: de biNusstappers

Dit is onze wandelclub, waarmee we maandelijks aansluiten bij de wandelingen van Wandelsport
Vlaanderen, de Vlaamse overkoepelende wandelclub waarvan wij lid zijn.
In 2019 namen we op zondag deel aan 9 wandelingen: wandeling in Geluwe, Dwars door de
Frontstreek, Vijfwegentocht in Langemark, wandeling Diksmuide, wandeling Mesen, wandeling
Beselare, 100km, wandeling Passendale, en tenslotte de tocht in Ieper met een afsluitend feestje.
In totaal namen 20 verschillende mensen deel.

2.2.1.9

Activiteit 9: grote jaarlijkse activiteiten

Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari:
Onze traditionele Nieuwjaarsreceptie is ieder jaar een topper qua sfeer en opkomst. Tussen 11u en
13u trakteert ons team met een natje en een droogje aan een zeer diverse groep van een
honderdtal gasten, ouders , begeleiders, vrijwilligers, bestuurders en collega’s van
partnerorganisaties. In een ludieke speech blikken we terug op het voorbije jaar en vooruit op de
komende uitdagingen, en wordt er getoast op ieders gezondheid en inzet.

Nieuwjaarsetentje op zaterdag 26 januari :
Ook een klassieker bij de jaarovergang is ons WVA-Nieuwjaarsetentje. Dit jaar kozen we
voor een luxe-buffetformule via één van onze huistraiteurs. Voor een democratische prijs
van 26 euro was er lekker veel eten met aperitief, dessert en koffie inbegrepen. Ruim 40
deelnemers genoten van dit Nieuwjaarsfeestje en werden hierin ondersteund door een
medewerkster, en stagiaire en 2 vrijwilligers.
Spaghetti-festijn op zondag 17 maart:
We organiseerden op 17/03/2019 ons spaghetti-festijn in ‘biNus’. Deze activiteit stond open voor
iedereen. Er kwamen 57 mensen naartoe. 2 personeelsleden en 4 vrijwilligers stonden in voor het
opwarmen van de spaghetti en het bedienen van de mensen. De spaghettisaus werd op
16/03/2019 klaargemaakt door 14 deelnemers en 3 vrijwilligers.
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Play-offs op groot scherm in BiNus:
In april en mei toonden we telkens drie spannende voetbalmatchen op ons groot scherm in BiNus.
Gemiddeld een twintigtal supporters van in hoofdzaak Club Brugge kunnen in aangename
omstandigheden deze topmatches gratis meemaken met de hulp van sportieve vrijwilligers en/of
medewerkers.

Jaarlijkse Zomerfuif:
Op 8 mei 2019 hadden we onze jaarlijkse zomerfuif. Deze editie ging door in de concertzaal 4AD in
Diksmuide. Er waren een 80-tal deelnemers en 15 vrijwilligers. Er waren optredens van Rapster
Christa en DJ Joerie. Ook mochten een aantal van onze leden muziek draaien die eind 2018 deel
namen aan de DJ-workshop.

Taartenverkoop op Zoetemarkt Kemmel:
Op maandag 10 juni 2019 verkocht medewerker Jasmien samen met Sarah, onze medewerker met
ASS, taarten op de Zoetemarkt in Kemmel. Deze taarten werden gemaakt door vrijwilligers, ouders
en monitoren. De verkoop leverde 100 euro op voor onze speelpleinwerking. Hiermee kochten we
een nieuwe muziekbox aan. Het was ook een mooi moment om reclame te maken voor onze
werking.

Ieper Binnenste Buiten:
We organiseren ook een eigen wandeling, Ieper Binnenste-Buiten. Die ging door op dinsdag 4 juni
2019. Samen met het hele team slaagden we er in om een succesvolle wandeling te organiseren,
er namen 350 wandelaars deel.

Clubviering:
Elk jaar wordt er een clubviering georganiseerd met een etentje waarop de deelnemers van de
verschillende clubs (sportuurtjes) een beker in ontvangst mogen nemen. Dit jaar ging dit door op
19/06/2019. De leden van de sportclubs krijgen hun maaltijd (BBQ) tegen een heel democratische
prijs (5 euro). Er waren 19 aanwezigen. Tijdens deze activiteit worden de bekers uitgereikt voor de
winnaars van de verschillende disciplines (sjoelbak, vogelpik, hoedje wip).

Festival van de Klepper:
Op vrijdag 9 augustus organiseerden we ons eigen festival op de Klepper. De organisatie gebeurde
door de monitoren onder leiding van medewerker Jasmien. Dit festival was bedoeld voor de
kinderen van Spelewijs en de jongeren van onze JobiNwerking. Er waren een 50-tal deelnemers.
Het was een leuke dag met muziek, workshops & lekker eten en drinken.

Zomerbarbeque op De Klepper:
Als afsluit van onze mooie zomer kon iedereen op zondagmiddag 1 september op de Kleppersite
genieten van een democratische zomerbarbeque aan 15 euro per persoon. Een zeventigtal
deelnemers werden verwend door onze traiteur en een ploeg van 10 enthousiaste vrijwilligers. We
waren tevens trots om hen te kunnen verwennen met een bordje gezonde groentjes uit onze
Kleppertuin.
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Spaghetti-avond tvv Spelewijs:
Op zaterdagavond 7 september organiseerden we een spaghetti-avond ten voordele van
Speelpleinwerking Spelewijs. Er kwamen 102 personen spaghetti eten, dit was een mix van
familieleden van deelnemers en monitoren, vrijwilligers & sympathisanten. De organisatie
gebeurde door de monitoren van Spelewijs onder leiding van medewerker Jasmien.

Oldtimerrit:
Onze jaarlijkse oldtimerrit ging door op 21/09/2019 er namen 28 personen deel verspreid over 19
wagens. Dit in samenwerking met Dirk Kestelyn en Jacques Desmedt van oldtimerclubs uit Ieper en
Deerlijk. De rit speelde zich af in de grensstreek rond Westouter met een tussenstop op de retrocamping op de Rodeberg.

Bijwonen voetbalmatch Club Brugge :
Op zaterdag 2 november trokken we met een groep van 22 deelnemers en 3 begeleiderschauffeurs naar Brugge voor de live-match Club Brugge-KV Kortrijk. Voor 30 euro konden we de
gasten een sfeervolle voetbalmatch aanbieden met uiteraard een drankje en een bakje friet erbij.
Dit is telkens een activiteit waar onze gasten enorm naar uitkijken en van genieten. We trokken
ernaartoe met 2 busjes en een wagen.

Koekjesverkoop tvv Spelewijs:
Ook in 2019 hielden we opnieuw een koekjesverkoop ten voordele van onze speelpleinwerking. Er
werden 642 dozen koekjes verkocht.

Duo op Rollen part 2 tvv Life on Wheels :
Voor deze nieuwe en groeiende deelwerking (ontmoeting en sportinitiaties voor rolstoelgebruikers
in de Westhoek) hebben we samen met de Sportdienst van Ieper en G-sport Vlaanderen dit
sportief crowdfundingsevenement voor de tweede keer opgezet op zaterdag 16 november 2019.
Dit keer was er opnieuw een mooie opkomst van een twintigtal sportieve duo’s en heel wat
sympathisanten om deze deelwerking aan wat werkingsmiddelen te helpen. Supertof was dat heel
wat vrijwilligers een handje toestaken en ook een viertal gasten deelnamen aan de sportieve
challenge.

Kerstmarkt Oostende:
Op zaterdag 7 december gingen we met 14 jongeren en 4 begeleiders naar de Kerstmarkt in
Oostende. Het was een gezellige avond, we deden ook nog een wandeling in het stadscentrum van
Oostende en konden genieten van een unieke lichtshow.

Oudejaarsavondfeest:
Op oudejaar boden wij een feestmaaltijd aan met achteraf een dansavond met DJ. Er waren 55
aanwezigen, 4 begeleiders/vrijwilligers en 4 personen van de doelgroep, die ook meeholpen,
waaronder een dj.

pagina 17 van 26

Sint-Maartensfeest:
Op woensdagnamiddag 6 november organiseerden we voor de eerste keer een Sint-Maartensfeest
voor onze leden en vrijwilligers. Het was een gezellige namiddag: we speelden toneel voor de
kinderen en zongen samen Sint liedjes. Een mooi moment samen met onze leden, vrijwilligers en
personeelsleden.

2.2.1.10

Activiteit 10 : antennewerking Diksmuide

In 2019 bouwden we in deze subregio verder op de start in 2018 en konden we onze werking hier
structureel uitbouwen met de inzet van nieuwe medewerker Pieter Lonneville, die vanaf half maart
2019 gedeeltelijk vrijgesteld werd om de werking in Diksmuide te trekken. We organiseerden er 12
dagactiviteiten (ongeveer 1 per maand) zoals bowling, volksspelen, cinemabezoek en een
fotozoektocht, en trokken met gasten ook naar reguliere werkingen zoals straattheater Park op
Stelten, een kerstmarkt en een Molendag in Kortemark. 10 à 15 deelnemers waren present en een
paar lokale vrijwilligsters ondersteunden medewerker Pieter hierin. De deelnemers betaalden een
kleine bijdrage tussen 2 en 6 Euro per activiteit. We zetten met succes in Diksmuide ook stevig in
op het opbouwen van samenwerkingsverbanden (zie 2.2.2).

2.2.2 Activiteiten in samenwerkingsverband
2.2.2.1

Algemeen : VTB-werking

Door onze uitgebreidere samenwerkingen met diverse reguliere organisaties is het ons in 2019
goed gelukt om geslaagde Vrijetijdsbegeleidingen uit te voeren, zowel in sportsector, culturele
sector als jeugdsector. Ook met toeleiders zoals CAW, Open School, DOP en RTH-diensten binnen
verschillende sectoren hebben we in 2019 hierrond vooruitgang geboekt en konden we een
dertigtal VTB-dossiers positief behartigen.

2.2.2.2

Activiteiten

Activiteit 1 : Project Groene Vingers i.s.m. vzw Groene Kans en Yzerboomgaard : we werkten in
Diksmuide mee aan deze Samentuin met een 7-tal gasten en 2 vrijwilligers, tweewekelijks op
zaterdag van half juni tot half september. Er werd gezaaid, bewerkt, geoogst en geproefd tijdens de
aansluitende picknick. Gasten kregen ook een deel van de oogst mee naar tuis of hun voorziening.
Deze structurele samenwerking wordt in de lente van 2020 verdergezet.

Activiteit 2 : Kunstproject ‘Anke en Zebra’ ism vzw Metgezel en VVV Lo-Reninge : samen met
diverse Westhoekvoorzieningen waren we hierin ook partner door 2 creatieve workshops met
gasten te organiseren met hout en wol en een installatiemoment te voorzien op het zomerparcours
nabij vzw De Boot in Merkem.

Activiteit 3 : Op 7 en 8 maart organiseerden we samen met vzw BalbalVista en de Stedelijke
Sportdienst een inclusieve Sport-en speltweedaagse in Diksmuide. 33 kinderen tussen 5 en 14 jaar
waaronder een zevental met diverse beperkingen konden genieten van 2 dagen sport- en
spelplezier.

Activiteit 4: Op 25 mei en 30 november 2019 organiseerden we in samenwerking met Onze
Nieuwe Toekomst vzw een ONTmoetingscafé. Op 25 mei ging dit over inspraak en ondersteuning,
op 30 november was het thema liefde en relaties. Er waren bij beide ontmoetingscafés 15 tot 20

pagina 18 van 26

personen aanwezig. Op 22 februari organiseerde ONT een ONTmoetingsdag in Gent, wij gingen
met 10 deelnemers naar deze vormingsdag.

Activiteit 5: Op 30 maart organiseerden we in samenwerking met de Ieperse jongerenorganisatie
Be You een Pannavoetbal namiddag. Be You stelde zijn pannakooi ter beschikking en wij zorgden
voor pannenkoeken. Er was ook muziek. Er namen een 10-tal jongeren van Be You deel en een 10tal jongeren van JobiN.

Activiteit 6: ’t Achternoentje: alle activiteiten onder de noemer ’t achternoentje worden
georganiseerd in samenwerking met Vondels vzw. (zie 2.2.2.4)

Activiteit 7: Kamp Samen/Apart: van 12 tot 15 juli 2019 organiseerden we in samenwerking met
Autisme Westhoek vzw een kamp voor kinderen en jongeren met ASS en hun ouders. In totaal
waren er 15 ouders en 20 kinderen en jongeren aanwezig op het kamp, samen met 2 begeleiders.
(zie 2.2.2.6.3)

Activiteit 8: Op 18 september organiseerden in samenwerking met De Lovie een Blind Date fuif in
onze ontmoetingsruimte biNus. Er waren 40 deelnemers.

Activiteit 9: Op woensdag 23 oktober organiseerden we in samenwerking met Konekt vzw en De
Trapleer een Mediaworkshop “Mediawijs”. De workshop was in twee delen, in de voormiddag was
het voor volwassenen met een beperking, in de namiddag was het voorzien voor jongeren met een
beperking. Voor de twee delen samen bereikten we 20 deelnemers. De deelnemers konden kennis
maken met verschillende nieuwe media, waaronder: een 3D printer, virtual reality, robotica…

Activiteit 10: Door een kennismaking met de Franse organisatie Ass Des As maakten we ook
kennis met de groep GEM’sa, een deelwerking van Ass des As die activiteiten organiseert voor
personen met Asperger. Met hen hebben we in december 2019 een gezamenlijke activiteit gedaan
in Ieper. De samenwerking kent zeker een vervolg in 2020.

Activiteit 11: Samen met de Ieperse reguliere speelpleinwerking Sporrewoan organiseerden we in
2019 volgende activiteiten : op 24 april de jaarlijkse buitenspeeldag; op 11 juli de springkastelendag
en op 17 juli ‘Op Wieltjes’. Mooie inclusie en mooie opkomst.

Activiteit 12: Op dinsdagnamiddag 18 juni participeerden wij opnieuw met een tiental
deelnemers aan de jaarlijkse Iepers Supportdag in een initiatief van de Stedelijke Sportdienst en
diverse kansenorganisatie. Mensen uit diverse kansengroepen met weinig sportervaring kunnen
proeven van 2 tot 3 gratis sportinitiaties naast ontmoetingsmomenten.

Activiteit 13: Voornamelijk vanuit Spelewijs stapten we op vrijdag 23 augustus een stukje mee in
de laatste Ieperse wandeling van de Vierdaagse van de Yzer. Een fijne en gezonde ervaring.

Activiteit 14: Op zaterdag 12 oktober werkten we vanuit RVB, vrijwilligers en personeel mee aan
‘Over The Top’ in Heuvelland. Deze ferme sportieve uitdaging werd ten voordele van onze vzw
georganiseerd en leverde ons een mooie cheque op.

Activiteit 15: Comedy-festival De Warmste Lach : ook dit jaar werkten we mee aan de
voorbereiding en de avond zelf, samen met 7 andere Ieperse vzw’s. Op woensdagavond 11
december in cc Perron van Ieper kon een goedgevulde zaal genieten van de humor van Piv Huvluv,
Koen Dewulf, Bloedend Hart, Kjen Descheemaecker en Igor. Deze activiteit kaderde in De Warmste
Week van Studio Brussel en bracht ook een aardig centje op voor de diverse vzw’s.
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2.3 Sensibilisering-en vormingsactiviteiten naar de reguliere
sector
Omschrijf kort uw activiteiten, hoe u ze organiseert, of ze permanent of tijdelijk zijn, hoeveel
vrijwilligers hierbij betrokken worden, of er een bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt.

Sen-/vormactiviteit 1
Netwerktafel met het jeugdplatform van de Vlaamse Overheid Jeugdwerk voor Allen op 18 januari
in Kortrijk. Dit is een netwerk van verschillende West-Vlaamse organisaties in het jeugdwerk. Er
worden vormingen besproken en promo besproken om het platform bekend te maken.

Sen-/vormactiviteit 2
Connectorsmeeting door vzw De Stuyverij in kader van Partons 2.0 in De Panne op 18 februari
2019. Op dit netwerkmoment leerden we elkaars werking beter kennen. Ook kregen we input rond
werken aan een betere participatie van de diverse doelgroepen/kansengroepen.

Sen-/vormactiviteit 3
Jeugdwelzijnsoverleg Ieper op 30 april 2019. Dit was een netwerkmoment tussen verschillende
jeugdwelzijnspartners uit Ieper. We leerden elkaar kennen om in de toekomst beter naar elkaar te
kunnen doorverwijzen.

Sen-/vormingsactiviteit 4
Overleg rond G-sport in Diksmuide op 17 mei 2019 : op initiatief van de lokale sportdienst werd er
met WVA en de 2 voorzieningen uit Diksmuide een inventaris gemaakt van het bestaande maar ook
afspraken gemaakt ter bevordering van G-sport in Diksmuide.

Sen-/vormingsactiviteit 5
Connectorsmeeting door vzw De Stuyverij in kader van Partons 2.0 in Kortemark op 23 mei 2019 :
met een ruime groep professionelen en vrijwilligers werd elkaars participatieve werking
geëvalueerd en ondersteund met tips en tricks.

Sen-/vormingsactiviteit 6
Info- en vormingsmoment rond G-sport en Life On Wheels in Ieper op 23 mei 2019 : voor een ruime
groep vertegenwoordigers van sport- en sociale organisaties was er info door G-sportconsulent
Mathieu Verbrugge, aangevuld met uitleg over Life on Wheels door doelgroepvrijwilliger Marvin
Odent en WVA-coördinator Patrick Masson.

Sen-/vormingsactiviteit 7
Op woensdag 10 april gaven we een vorming over: ‘omgaan met kinderen met autisme’ aan de KSA
van Westouter. Deze vorming werd uitgewerkt door jeugdwerker Jasmien in samenwerking met 2
ervaren Spelewijsmonitoren.
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Sen-/vormingsactiviteit 8
Op zaterdag 4 mei gaven we de vorming over: ‘hoe omgaan met kinderen met autisme’ aan de KSA
van Kemmel.

Sen-/vormingsactiviteit 9
Op donderdag 4 juli gaven we een vorming over individuele begeleiding aan de speelpleinwerking
in Izegem. Deze vorming werd uitgewerkt door jeugdwerker Jasmien in samenwerking met 2
ervaren Spelewijsmonitoren. Enkele weken na de vorming was er nog een plaatsbezoek bij het
speelplein, op die manier konden er nog wat extra tips gegeven worden aan de monitoren ter
plaatse.

Sen-/vormingsactiviteit 10
Voorstelling WVA aan sportorganisatie Over The Top op 17 november in Ieper : coördinator Patrick
Masson gaf uitleg over de WVA-werking en de mogelijkheden van mensen met een beperking aan
het bestuur van deze sportieve vereniging.

Sen-/vormingsactiviteit 11
Voorstelling WVA in kader van sociale wandeling Ieper op 30 november 2019 : coördinator Patrick
Masson kreeg steun van 2 doelgroep vrijwilligers om onze werking op een interactieve manier te
presenteren aan een dertigtal geïnteresseerden.

2.4 Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod
Geef aan in welke mate de activiteiten hierop gericht waren en wat het aandeel was van de VTZ.
Met elke deelwerking proberen we zoveel mogelijk in te spelen op het reguliere vrijetijdsaanbod:
De weekendwerking ging naar: Bloemenatelier Ieper – Cityscoop Roeselare – De Blankaart in
Woumen – De Gevleugelde Stad (straattheaterfestival Ieper) – Bowling Poperinge–
Merghelynckmuseum in Ieper – Ezelpad in Poperinge –Buren bij kunstenaars – Club Brugge,
kerstmarkt Oostende….
DUS-dagen naar: Astrolab Iris in Zillebeke, turnclub Vlamertinge, indoorpretpark Akabé Iris in
Poperinge, minigolf Harelbeke, Chocolate Nanny, kindertheater Perron Ieper, bowling en
kerstmarkt Ieper,…
JobiN naar: Gentse Feesten, Ezelpad Poperinge, Festival Dranouter, Sint-Pietersfeesten in Ieper,
kermis in Poperinge, Bellewaerde, zwembad Ieper…
’t Achternoentje: boltra, Sportdag van de sportdienst Ieper, maandelijks naar de Ieperse
bibliotheek, ’t Badhuis Menen, Stedelijk zwembad Ieper, Palingbeek, vzw de Boot, Spellenwinkel De
Speelplekke in Poperinge, volksspelen “Het Mysterie”…
biNusstappers: zij nemen iedere maand deel aan wandelingen van andere wandelclubs uit het
reguliere vrijetijdsaanbod.
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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.

2.5 Afstemming vraag-aanbod, cliëntbevraging
Beschrijf hoe wordt nagegaan in hoeverre het aanbod is afgestemd op de vraag en verwachtingen
van de doelgroepen.
Wij proberen zoveel mogelijk rechtstreeks contact te hebben met onze cliënten, maar ook met hun
netwerk. Na elke activiteit maken we geregeld wat tijd vrij om te praten met de ouders, familie of
begeleiders.
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.
Er is maandelijks overleg met een groep deelnemers van vzw Vondels die op die manier het
activiteitenaanbod binnen deelwerking ’t Achternoentje beïnvloeden.
In 2019 werd er binnen deelwerking Spelewijs een digitale vragenlijst ingezet gericht naar de
ouders om tot een aantal verbetervoorstellen te komen. Deze enquête was positief. Uit de
bevraging blijkt dat veel ouders tevreden zijn met het aanbod dat we aanbieden. We kregen enkele
tips mee over: uitstappen tijdens de zomervakantie, regeling van betalingen, onthaal van ouders,
communicatie met monitoren…
Bij de start van ons autismeproject Samen-Apart werd een ruime bevraging uitgewerkt en
voorgelegd aan alle aanwezigen op onze Startdag. Dit leverde ons heel wat ideeën en voorstellen
voor deze werking.
Ook nieuwe medewerker Pieter deed ferme inspanningen om nieuwe gasten in regio DiksmuideVeurne te bevragen zowel live als op papier. Hiermee kunnen we gericht inspelen op hun wensen.
Onze vrijwilligers zijn hierin ook zeer belangrijk; samen met hen plannen en evalueren we
regelmatig onze activiteiten en werking. Dit gebeurt zowel informeel als formeel, continu en in
hoofdzaak per deelwerking.

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

Eigen tijdschrift ‘Vrijetijdskrant’: verschijnt maandelijks in twee versies:
Digitaal op ca 785 exemplaren en
in papieren versie op ca 240 exemplaren
onze websites : www.wvavzw.be en www.spelewijs.be
via verschillende facebookpagina’s en Instagram accounts
via de geschreven pers: 8-tal artikels in 2019
via het jaarlijkse informatieboekje van de stad Ieper(een ganse bladzijde) dat verspreid
wordt over ca 17000 adressen en ook overhandigd aan iedere nieuwe bewoner die in de
stad komt wonen.
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2.7 Belangenbehartiging
Omschrijf bondig , hoe u aan belangenbehartiging doet.
Voor deze opdracht van belangenbehartiging zijn onze medewerkers en ook een aantal vrijwilligers
actieve partners in heel diverse overleggen en netwerken, waar wij in eerste instantie aandacht
vragen voor onze doelgroepen op diverse levensterreinen. Er worden al heel lang drempels
aangekaart en waar mogelijk weggewerkt, en nog meer kansen tot participatie en integratie
uitgewerkt. Belangrijke overleggen zijn regionaal overleg VDS, Jeugdwerk Voor Allen, Forum Jeugd
op Westhoekniveau, diverse Ieperse overleggen, Diksmuids Samenwerkingsplatform,…
In 2019 werden volgende extra inspanningen/resultaten geleverd op het terrein van
belangenbehartiging :
-

installatie Ieperse Toegankelijkheidsraad met voorzitter Kathleen Bevernage en bestuurslid
Marvin Odent vanuit WVA.
Oprichting Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie in Ieper: eind 2019 opgericht met actieve
participatie vanuit WVA-team;
voorbereiding Ieperse ONT-werking : voortbouwend op onze goede samenwerking met
vzw Onze Nieuwe Toekomst wordt in onze kantoren een nieuwe werking ondersteund.
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3 WERKINGSGEBIED
Omschrijf kort hoe uw werkingsgebied binnen de provincie is afgebakend.

3.1 Werkingsgebied binnen de provincie
Ons werkgebied is de Westhoek: dit is een relatief dunbevolkt en uitgestrekt landelijk gebied met
18 gemeenten. Namelijk: Alveringem - De Panne - Diksmuide – Heuvelland – Houthulst – Ieper –
Koekelare – Koksijde - Kortemark – Langemark-Poelkapelle – Lo-Reninge – Mesen – Nieuwpoort Poperinge – Veurne – Vleteren – Wervik – Zonnebeke. Op heel wat van onze activiteiten in 2019
verwelkomen we diverse kinderen, jongeren en volwassenen uit deze Westhoekgemeenten.

3.2 Regionale afspraken met andere organisaties in de
provincie
We hebben een goede samenwerking met de drie andere erkende West-Vlaamse
Vrijetijdszorgorganisaties via ons ‘Vrijetijdsweb’. Zowel de coördinatoren als de diverse
medewerkers hebben regelmatig overleg samen om informatie uit te wisselen en ervaringen te
delen. We bespreken ook hoe we ons aanbod op elkaar kunnen afstemmen en verwijzen af en toe
deelnemers naar mekaars aanbod.
Met Inclusie Westhoek worden de wederzijdse activiteitenkrantjes gedeeld en nemen we af en toe
deel aan elkaars activiteiten.
Eind 2018 hebben WVA vzw en vzw Metgezel een overlegtraject opgestart rond reisaanbod,
autismewerking en kunstprojecten, waarin we elkaar in 2019 zullen versterken. In het najaar van
2019 hebben we ook vzw Tandemwest uit Koksijde hierin kunnen betrekken ter voorbereiding van
onze grotere aanwezigheid in regio Veurne-Westkust.
Met vzw Autisme Westhoek organiseerden we samen ons zomerkamp. Na evaluatie is het duidelijk
dat we qua visie en methodiek teveel verschillen om tot verdere zinvolle samenwerking te komen.
In september traden we met onze minivoetbalploeg toe tot het regionaal sportnetwerk
‘Skipsedrin’, waardoor we nieuwe ploegen leerden kennen en toffe ‘sociale’ matches konden
spelen.

3.3 Bereik
In 2019 bereikten we ca 550 individuele deelnemers, een verdere aangroei in vergelijking met
2018. Zij maakten samen gebruik van ca 7000 dagdelen activiteiten. Dit deden we met 114 actieve
vrijwilligers en 4,8 FTE personeelsleden.
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4 DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR
Omschrijf concreet uw (al dan niet nieuwe) doelstellingen voor volgend werkjaar.
Doelstelling 1 : Betere regionale spreiding door uitbouw antennewerking Veurne-Westkust :
Vanaf het voorjaar van 2020 ontwikkelen wij in Veurne en de Westkust een nieuwe
Antennewerking.
We werken in samenspraak met verschillende lokale actoren en voorzieningen, zoals Havenzate,
Rozenwingerd, Vondels en TandemWest, en gaan op zoek naar boeiende activiteiten.
We organiseerden op woensdag 11 maart reeds een activiteit in samenwerking met Havenzate,
een café chantant waarbij er 28 enthousiaste deelnemers waren. In de toekomst willen we een
platform voor ontmoetingen uitbouwen, omdat we via alle actoren horen dat er een grote nood is
aan ontmoetings- en fuifmomenten in het weekend. Ook de gewone activiteiten zoals : uitstappen,
ontspanning, spel en crea-momenten willen we graag uitbouwen.
Doelstelling 2 : Een specifieke speelpleinwerking uitbouwen aan de Westkust :
Met middelen uit ons meerjarig Beleidsplan Jeugd 2020-2023 willen we in overleg met de diverse
jeugddiensten en vzw TandemWest uit Koksijde tegen de zomer van 2020 dit nieuw G-initiatief
opstarten.
Doelstelling 3 : WVA actief op het terrein van sociaal verblijfstoerisme in grensoverschrijdend
eco-sociaal project:
Dankzij een privé-investeerder en de samenwerking tussen WVA en l’Ass des ASS uit NoordFrankrijk zullen we een oude schuur op een actieve ecoboerderij in Bambecque renoveren tot een
sociaal vakantieverblijf en activiteitencentrum. De bedoeling dat vzw WVA het vakantieverblijf
vanaf 2021 zal uitbaten en dat diverse gezinnen, en (sociale) groepen uit Vlaanderen en Frankrijk er
kunnen genieten van een supergezonde en prikkelarme vakantie.

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

5.1 Werking
5.1.1 Investeren in netwerk vrijetijdsorganisaties verhoogt draagvlak
Op initiatief van Dimi Haezebrouck van Vrijetijdspunt Oranje en aan de hand van een sneuveltekst
willen we in 2020 komen tot een ‘netwerk vrijetijdsorganisaties personen met een beperking’. Via
dit Vlaams netwerk willen we komen tot een ‘gemandateerde’ stem van personen met een
beperking op Vlaams niveau. WVA ondersteunt en participeert hieraan ten volle.
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5.1.2 : Grensoverschrijdende mogelijkheden onderzoeken :
Door onze grensligging en verder bordurend op het traject hierrond in 2019 willen we in 2020
verder aan de slag met l’Associations de ASS omtrent de cliëntgerichte en organisatiegerichte
samenwerkingsvormen.
Er zijn ook prille, verkennende contacten met EPSM Lille-Métropole, het Psychiatrisch Centrum van
Lille-Armentières-Bailleuil omtrent artistieke vrijetijds- en uitwisselingsmogelijkheden.

5.1.3 Een sociaal vakantieverblijf uitbouwen in het Noord-Franse
Bambecque:
Dankzij een privé-investeerder en de samenwerking tussen WVA en l’Ass des ASS uit NoordFrankrijk zullen we een oude schuur op een actieve ecoboerderij in Bambecque renoveren tot een
sociaal vakantieverblijf en activiteitencentrum. De bedoeling dat vzw WVA het vakantieverblijf
vanaf 2021 zal uitbaten en dat diverse gezinnen, en (sociale) groepen uit Vlaanderen en Frankrijk er
kunnen genieten van een supergezonde en prikkelarme vakantie.

5.2 Doelgroepen
5.2.1 Verder investeren in de doelgroep kinderen en jongeren met ASS
Uit ons experimenteel project Samen-Apart dat we in 2019 ontwikkelden, leerden we nieuwe
methodieken ontdekken, leerden we nieuwe gezinnen kennen en ontstonden er nieuwe
samenwerkingen. Met volle goesting zetten we hier in 2020 verder op in.

5.2.2 Verder investeren in actieve participatie van onze deelnemers
Vanuit gedurfde participatie en vanuit inclusieve visie willen we verder kansen bieden aan onze
deelnemers om invloed uit te oefenen op onze organisatie en de Westhoekomgeving.

5.3 Financiën
5.3.1 De Corona-crisis komt zeer ongelegen
In 2019 kende vzw WVA een prima jaar met tal van nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Met
grote goesting en professionaliteit werden nieuwe plannen gemaakt om van 2020 een knaljaar te
maken. Tot de Corona-crisis de wereld overspoelde en ook onze werking zo goed als lam legde.
Heel veel werd al afgelast, uitgesteld, en ook de komende drukke zomer is op dit moment een
groot vraagteken…Financieel lijden we ook erg als ‘sociale onderneming’. Geen inkomsten en
doorlopende kosten…

5.3.2 Verkennen van Europese subsidieprojecten
In de samenwerking met het Noord-Franse l’Association de ASS en rond de ontwikkeling van ons
sociaal vakantieverblijf in Bambecque zullen we de grensoverschrijdende subsidiemogelijkheden
verkennen.
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