Persephone vzw
Van stereotiepen naar volwaardig burgerschap voor vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte
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Project info

De missie van Persephone
De vzw Persephone is ontstaan vanuit de vaststelling dat er binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw is en binnen de bestaande
vrouwenwerkingen te weinig aandacht voor het aspect handicap. Tot vandaag is Persephone de enige vzw die zich rond dit onderwerp heeft georganiseerd in België.
Persephone werkt voor en door vrouwen met een handicap en wil hen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen. De vzw wil ook bijdragen aan een positieve beeldvorming en
stelt haar deskundigheid ter beschikking van personen en instellingen die er nood aan hebben. De vzw behartigt ook de belangen van vrouwen met een handicap, o.a. rond intrafamiliaal geweld,
en behandelt thema's als privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en recht op werkgelegenheid.

Wat doet Persephone?
Onthaal van vrouwen met een handicap die problemen ervaren of een luisterend oor nodig hebben, individueel of in praatgroep
Uitbouwen van een netwerk van moeders met een handicap, om ervaringen uit te wisselen
Filosofiedagen rond 'identiteit en handicap': deze dagen worden door de vzw georganiseerd, met kleine groepjes deelnemers en deskundige sprekers.
Gespreksnamiddagen voor vrouwen die plots geconfronteerd worden met een handicap of nieuwe beperkingen
Studie rond 'vrouwen met een handicap en werkgelegenheid' om beleidsaanbevelingen door te geven aan de bevoegde ministers, bv rond een aangepaste
werkplaats of een aangepast arbeidsritme.
Educatieve workshop 'Bruggen Bouwen' ism studenten orthopedagogie van de Plantijn Hogeschool, die in 2012 de workshopkit ontwikkelden zodat de vzw
de workshop autonoom kan geven. De workshop is bedoeld voor verenigingen of klassen (16+). Sinds 2014 bestaat er ook een versie voor groepen die
beginnen Nederlands te leren.
Workshops rond weerbaarheid en zelfverdediging: de vzw organiseert jaarlijks een cursus zelfverdediging voor vrouwen met een lichamelijke of
zintuiglijke handicap in verschillende regio's.De lessen worden gegeven door een vaste lesgeefster en geﬁnancierd door middel van de inschrijvingsgelden
en subsidies waar mogelijk.
In 2015 bestond de vzw 20 jaar. Persephone lanceerde toen het nieuwe boek 'geweld tegen vrouwen met een handicap deel II' en de verjaardagskalender 'Blij
dat ik leef!' met eigen foto’s en gedichten. Sinds kort is de vzw ook in het Limburgse actief.
Sinds haar ontstaan in 1995 werkt Persephone uitsluitend met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Hoe kan jij Persephone helpen?
Financiële hulp
In 2020 vieren ze hun 25ste verjaardag. Die grijpen ze aan om hun zichtbaarheid te vergroten.
Om het nieuwe boek 'Geweld tegen vrouwen met een handicap deel II' te vertalen in het Duits, zodat het ook in de rest van België en Europa verspreid kan
worden (kostprijs: 2.662 €). Zowel giften al sponsoring zijn welkom.

Vrijwilligers in België
transport/mobiliteit: occasioneel personen afhalen aan het station
fondsenwerving
Update 2019

Algemene info
Raad van bestuur

Ann Van den Buys, Karla Persyn, Ria Van Meenen

Dagelijkse leiding

Ann Van den Buys, Ria Van Meenen

Opgericht in

1995

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

10

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE10 0013 5130 7404

Fiscaal attest

Zonder fiscaal attest

Nieuwsbrief

maandelijks: voor leden die deel uitmaken van de doelgroep / 2 keer per jaar: voor
sympathisanten die steunend lid zijn
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Financiële info

2019
Audit info : Ann Van den Buys, voorzitster van de raad van bestuur, heeft op eer verklaard dat de rekeningen (balans en resultatenrekening) die aan Donorinfo werden
overgemaakt voor het boekhoudkundig jaar 2019 correct en waarachtig zijn.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 3.700 € (100%)

Totaal = 4.935 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

2.187 €
24 €
100 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.955 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

1.301 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.459 €
521 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

87 €
0€

3.700 €

Totaal opbrengsten 2019

4.935 €

Saldo van het boekjaar : 1.235 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28

Passiva 2019
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

12.498 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2019

12.498 €

Totaal passiva 2019

11.821 €
678 €

12.498 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 11.821 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2018
Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 10.443 € (100%)

Totaal = 9.020 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

9.196 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

405 €
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

325 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

808 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

7.888 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

15 €

Financiële opbrengsten75

31 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

114 €
0€

10.443 €

Totaal opbrengsten 2018

681 €

9.020 €

Saldo van het boekjaar : -1.423 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
0€

Eigen vermogen10/15

11.247 €
1.246 €

Vlottende activa 29/58

12.493 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

12.493 €

Totaal passiva 2018

12.493 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 11.247 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 4.380 € (100%)

Totaal = 3.680 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.973 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

32 €
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

430 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

888 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

2.874 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

89 €
0€

4.380 €

691 €

74 €

Financiële opbrengsten75

9€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal opbrengsten 2017

3.680 €

Saldo van het boekjaar : -700 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2017

Passiva 2017
0€
13.257 €

13.257 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2017

12.442 €
815 €

13.257 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 12.442 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 5.615 € (100%)

Totaal = 5.169 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.101 €
476 €
3.330 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

291 €
0€
556 €

535 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.361 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

120 €
53 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

5.615 €

Totaal opbrengsten 2016

2.941 €

20 €
0€

5.169 €

Saldo van het boekjaar : -446 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

13.142 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

13.142 €

Totaal passiva 2016

13.142 €
0€

13.142 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 13.142 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/06/2020

Persephone vzw
Solvynsstraat 30
2018 Antwerpen
Tel.: (+32) 03/322 46 40
E-mail: info@persephonevzw.org
Web: http://www.persephonevzw.org

2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 7.766 € (100%)

Totaal = 7.124 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

3.230 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.614 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

2.174 €

Lidmaatschapsbijdragen73

671 €

698 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

904 €
0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.271 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

19 €

Financiële opbrengsten75

58 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

49 €
0€

7.766 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

4.200 €
0€

0€

7.124 €

Saldo van het boekjaar : -642 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
0€

Eigen vermogen10/15

11.143 €
2.927 €

Vlottende activa 29/58

14.071 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

14.071 €

Totaal passiva 2015

14.071 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 11.143 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 3.332 € (100%)

Totaal = 2.962 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

2.196 €
369 €
0€
709 €

62

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

618 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

341 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

651 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

55 €

Financiële kosten65

57 €

Financiële opbrengsten75

69 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

3.332 €

0€
1.227 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

2.962 €

Saldo van het boekjaar : -370 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

11.792 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

11.792 €

Totaal passiva 2014

11.792 €
0€

11.792 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 11.792 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone BVBA, lid van het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.831 € (100%)

Totaal = 2.433 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.019 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.014 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Lidmaatschapsbijdragen73

482 €

707 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

684 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

0€

Overheidssubsidies

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

35 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

57 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

2.831 €

Totaal opbrengsten 2013

1.013 €
0€
91 €
163 €
0€

2.433 €

Saldo van het boekjaar : -398 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

11.711 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

11.711 €

Totaal passiva 2013

11.711 €
0€

11.711 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 11.711 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone BVBA, lid van het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 3.638 € (100%)

Totaal = 4.763 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

2.001 €
654 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

1.500 €
0€

Lidmaatschapsbijdragen73

448 €

902 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

891 €
0€

0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

1.623 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

30 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

107 €

Financiële kosten65

52 €

Financiële opbrengsten75

194 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

0€

3.638 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

0€

4.763 €

Saldo van het boekjaar : 1.125 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

11.571 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2012

11.571 €

Totaal passiva 2012

11.571 €
0€

11.571 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 11.571 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone BVBA, lid van het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 3.407 € (100%)

Totaal = 2.591 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

1.706 €
692 €
0€
872 €

62

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

10 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

362 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

865 €

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

75 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

167 €

Financiële kosten65

62 €

Financiële opbrengsten75

117 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

0€

3.407 €

0€
1.070 €
0€

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

0€

2.591 €

Saldo van het boekjaar : -816 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

10.276 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

10.276 €

Totaal passiva 2011

10.276 €
0€

10.276 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 10.276 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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