FOVIG. ALGEMENE VERGADERING.

15.3.97.

Fovig was te gast in het provinciaal bezigheidshome te Gits. Wij zijn deze instelling daar
bijzonder erkentelijk en dankbaar voor. Het provinciaal bezigheidshome is een tehuis voor
volwassen motorisch gehandicapten. Er verblijven momenteel ongeveer 90 bewoners tussen
21 en 59 jaar. Het home werd opgetrokken op een stuk grond dat ter beschikking werd gesteld
door het instituut Dominiek Savio. Aldus heeft men kunnen voldoen aan een dringende nood
aan opvang voor wolwassenen. De beste bewoners van Dominiek Savio kwamen over naar
het bezigheidshome en wonen er met een vrij grote graad van zelfstandigheid. De meest
zorgbehoevenden verblijven momenteel nog altijd in Dominiek Savio, samen met alle
minderjarigen (van 0 tot 21 jaar).

1. Het verslag van de vorige algemene vergadering.
Er waren geen opmerkingen op dit verslag. Het werd dus goedgekeurd.

2. Statutair gedeelte.
2.1. Ontslag nationaal voorzitter en nationaal secretaris.
Het was reeds een tijd aangekondigd en bekend dat Georges De Poovere en Paul De Pauw,
beiden stichters van FOVIG, hun activiteiten voor FOVIG wensten stop te zetten. Hoezeer
iedereen dit ook betreurt, men kan niet anders dan hier begrip voor opbrengen en beide
voortrekkers danken voor de vele jaren van toegewijde, conscenscieuze en
enthousiasmerende inzet. Tot over maat van ramp was Georges de Poovere ziek. Dit
betekende meteen dat de toekomstige kandidaat-voorzitter Paul Janssens de leiding van de
vergadering op zich diende te nemen.
2.2. Voorstel van nieuw nationaal bestuur.
Op initiatief van de vroegere voorzitter en secretaris, werd in samenwerking met de raad
van bestuur naar een goede oplossing gezocht. Na veel wikken en wegen denkt men deze
gevonden te hebben en doet men het volgende voorstel:
Voorzitter
De heer Janssens Paul, Goorstraat 36, 3191 Hever.Tel.: 015/610456. Fax: 015/610456.
Ondervoorzitters
Mevrouw Dumon Monique, Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele. Tel.: 09/3627303.
Fax: 09/3627303.
De heer Schreuders Pierre, Kleinrees 60, 2640 Kasterlee. Tel.: 014/850230.
Secretaris
De heer De Vos Luc, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde. Tel.:09/2211589.
Fax: 09/2214771.
Penningmeester

De heer De Keyser Willy, Steltloperstraat 19, 9000 Gent. Tel.: 09/2229430.
Rek.: 068-2030899-37.
De vergadering aanvaardt dit voorstel.
2.3. Voorstel van wijziging van de statuten.
Gezien deze wijzigingen in het nationaal bestuur en gezien het feit dat het aantal
provinciaal afgevaardigden de laatste jaren is toegenomen stelt de raad van bestuur
volgende wijzigingen van de statuten voor.
Art. 1, laatse regel.
FOVIG heeft haar zetel in de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 7, § 1, laatste woord van de tweede regel.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens zes en maximum
achttien bestuurders.
Art. 7., § 2, begin tweede regel.
Tussen haar leden kiest de raad van bestuur een voorzitter en één of twee ondervoorzitters, waarvan de
opdracht door het huishoudelijk reglement wordt omschreven.
Art. 7, § 6, tweede deel.
Voor daden van dagelijks beheer krijgen de voorzitter en de secretaris of penningmeester volmacht tot het
verrichten van alle noodzakelijke handelingen.

De algemene vergadering keurt deze voorstellen goed.
2.4. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement.
§ 3 vervangen door § 5.
De raad van bestuur geeft volmacht aan de voorzitter en de schatbewaarder om:
- het dagelijks beheer van de federatie uit te voeren
- de gelden te beheren mits regelmatig verslag te geven aan de bestuurders.
§ 6.
De raad van bestuur benoemt De Keyser Willy als penningmeester en vestigt de zetel van FOVIG in zijn
woning: Steltloperstraat 19, 9000 Gent.
§ 7.
De raad van bestuur aanvaardt de heer De Vos Luc, Tweebekenstraat 4 te 9052 Zwijnaarde als expert (art. 7
§ 4 van de statuten) en benoemt hem tot secretaris van de federatie.

De algemene vergadering aanvaardt deze voorstellen tot wijziging.

2.5. Wijzigingen leden raad van bestuur.
Met spijt nemen wij nota van het ontslag van Paul Verbrugge van de provincie WestVlaanderen. Wij hebben begrip voor uw redenen, Paul en danken u voor uw jarenlange en
trouwe inzet.
Stellen zich kandidaat als nieuwe leden voor de raad van bestuur:
- Antwerpen: Guy Henckens
- Brabant: Roger Frestaets

- Oost-Vlaanderen: Monique Dumon
De algemene vergadering aanvaardt deze voorstellen.
De voorzitter dringt er op aan dat er zich zeer spoedig ook nog een nieuwe kandidaat uit de
provincie West-Vlaanderen zou melden.
2.5. Voorlopige samenstelling van het nieuwe nationaal bestuur.
Voorzitter
De heer Janssens Paul, Goorstraat 36, 3191 Hever.Tel.: 015/610456. Fax: 015/610456.
Ondervoorzitters
Mevrouw Dumon Monique, Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele. Tel.: 09/3627303.
Fax: 09/3627303.
De heer Schreuders Pierre, Kleinrees 60, 2640 Kasterlee. Tel.: 014/850230.
Secretaris
De heer De Vos Luc, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde. Tel.:09/2211589.
Fax: 09/2214771.
Penningmeester
De heer De Keyser Willy, Steltloperstraat 19, 9000 Gent. Tel.: 09/2229430.
Rek.: 068-2030899-37.
Regionale verantwoordelijken en leden raad van bestuur.
Antwerpen
De heer Henckens Guy, Distelhoek 55, 2170 Merksem. Tel.: 03/3450781.
De heer Schreuders Pierre, Kleinrees 60, 2640 Kasterlee. Tel.: 014/850230.
De heer Verhoeven Hugo, Zijpstraat 66, 2570 Duffel. Tel.: 015/317678.
Brabant
De heer Festraets Roger, Den Bremt 18, 3020 Herent. Tel.: 016/200775.
De heer Janssens Paul, Goorstraat 36, 3191 Hever. Tel.: 015/ 610456. Fax: 015/610456.
De heer Vanwetswinkel R., d' Overschielaan 29A, 1850 Grimbergen. Tel.: 02/2694579.
Limburg
Mevrouw Janssens-Vanoppen Simonne, M. Scheperslaan 171, 3550 Heusden-Zolder.
Tel.: 011/536823. Fax: 011/536823.
De heer Vanheusden Pol, Zwarte Dreeferf 9, 2490 Balen. Tel.: 014/ 811957.
Fax: 014/811957.

Oost-Vlaanderen
De heer De Keyser Willy, Steltloperstraat 19, 9000 Gent. Tel.: 09/2229430.
Mevrouw Dumon Monique, Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele. Tel.: 09/3627303.

De heer Van Dorpe Roger, Koningin Fabiolalaan 12, 9840 De Pinte. Tel.: 09/2825576.
West-Vlaanderen
De heer Laekeman Herman, Rozenstraat 4, 8370 Blankenberge. Tel.: 050/415172.
2.6. Financieel verslag.
Inkomsten:
Uitgaven:
Saldo:
Lopende rekening:
Deposito:

69 279 fr.
40 798 fr.
28 461 fr.
136 827 fr.
305 014 fr.

De rekeningen werden nagezien door de heren W. De Keyser en P Verbrugge.
Aangezien W. De Keyser penningmeester is geworden en P. Verbrugge ontslag neemt
dienen twee nieuwe verificateurs aangeduuid te worden. Hugo Verhoeven en Chris
Lemaitre stellen zich kandidaat.
2.7. Belastingvrije giften.
In de loop van 96 kwam ongeveer 900 000 fr. aan stortingen binnen. FOVIG heeft daar
een 30 000 fr. aan overgehouden. Er werden 264 kwijtschriften voor belastingaftrek
uitgereikt. Overschrijvingsformulieren zijn altijd verkrijgbaar bij W. De Keyser. Gelieve
bij storting nooit te vergeten vermelden voor welk oudercomité gestort wordt. In het
volgende ledenblaadje zal het systeem van de belastingvrije giften nog eens ten gronde
uitgelegd worden.
2.8. Activiteitenverslag.
- De Raad van Bestuur kwam sinds de vorige algemene vergadering vijf maal bijeen.
Volgende onderwerpen werden behandeld: semi-internaten, + 21-jarigen, belastingvrije
giften, wensen mentaal gehandicapten op het VMG-congres, premies gebruikers
vakanties
gehandicapten,
forfaits
en
supplementen,
parkeerkaarten,
hospitalisatieverzekering, decreet inspraak en participatie, beschermd wonen,
kandidaten raad van bestuur Vlaams Fonds, kwaliteitszorg en -bewaking,
tevredenheidsonderzoek, mentaal gehandicapten met bijkomende psychische problemen
en gedragsstoornissen, vormingsinitiatieven NVHVG, opvolging nationaal voorzitter en
secretaris, parlementaire vragen, voorbereiding algemene vergadering.
- Het FOVIG-blaadje verscheen trimestrieel.
- Het ouder- en familieplatform kwam driemaal bijeen. Op de laatste vergadering werd
gevraagd dat de leden zich zouden bezinnen over de taak van dit platform en hun
inbreng en verwachtingen t.o.v. dit platform.
- Er waren verschillende contacten met politici en met de overheid i.v.m. de +21-jarigen.
- Georges De Poovere en Monique Dumon werkten mee an de werkgroep over de zorg
voor mentaal gehandicapten met bijkomende psychische problemen en
gedragsstoornissen. Deze werkgroep publiceerde zeer recent een rapport in de

orthopedagogische reeks nr. 8 van de rijksuniversiteit Gent. Auteurs zijn G. Van Hove
en E. Broeckaert. De titel van het rapport luidt: 'Bijzondere ontmoetingen. Begeleiding
van personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische en/of
gedragsproblemen'. Het is te bestellen op het redactiesecretariaat bij Bradt Hilde, Labo
orthopedagogiek en -agogiek, Guislainstraat 47, 9000 Gent.
2.9. Vernieuwing lidmaatschap.
Nog heel wat oudercomités en gebruikersraden vergaten tot nu toe hun lidmaatschap te
hernieuwen. Paul De Pauw gaf volgend overzicht van comités die reeds in orde zijn:
Antwerpen:
Brabant:
Limburg:
Oost-Vlaanderen:
West-Vlaanderen:

6
1
4
9
10

op
op
op
op
op

14
4
9
20
13

Mogen we met aandrang vragen de vernieuwing van het lidmaatschap niet langer uit te
stellen?

3. Enquête inspraak en participatie.
33 van de 55 leden van FOVIG hebben de enquête beantwoord. In totaal werden ongeveer
120 vragenlijsten verstuurd. Er kwamen een 70-tal antwoorden binnen. We mogen dit
resultaat als zeer bevredigend beschouwen. De heer Van Dorpe verwerkte de resultaten en
maakte een heel mooi werkstuk dat aan alle aanwezigen ter beschikking werd gesteld.
Naast een kwantitatieve gebeurde ook een kwalitatieve verwerking. Een beperkte
werkgroep bereidde tevens een aantal voorstellen van besluit voor en suggesties voor
verdere actie.
De vergadering ging meestal akkoord met deze voorstellen en besluiten. Er ontstonden
enkele interessante gedachtenwisselingen en er waren ook voorstellen tot bijsturing:
- Ontslag om financiële redenen zou principieel niet mogen voorzien worden in het
decreet. De gehandicapte zelf zou nooit het slachtoffer mogen worden van wanbetaling
om welke reden ook. Met de huidige regelgeving en wetgeving zijn er nu reeds
mogelijkheden om tot effectieve oplossingen te komen (burgerlijke aansprakelijkheid
vastleggen, uitspraak vrederechter).
- Heel wat aanwezigen vragen met aandrang een duidelijker inzicht in de structuur van de
dagprijs. Wat wordt er door gedekt en wat niet?
- De klachtencommissie kan wel degelijk financiële klachten behandelen. Zij kan zich niet
mengen in geschillen inzake beheer van gelden en goederen.
- Forfaits mogen in geen geval aangerekend worden. Vage formuleringen dient men te
mijden en te weren. Er is een onderscheid tussen forfaits en supplementen. Een
supplement wordt aangerekend voor iets waarvoor de dagprijs ontoereikend is. De
dienstverlening waar het over gaat dient heel precies en concreet omschreven te worden.
In de praktijk is het onderscheid tussen forfait en supplement niet altijd zo duidelijk. Het
individualiseren van supplementen mag men niet te strict en letterlijk zien. Het is een
onbegonnen zaak om alle pampers te gaan tellen.

- Bij sanctionnering van de voorziening dient erover gewaakt te worden dat de gebruiker in
geen geval het slachtoffer wordt van de sanctie. Dit wordt best expliciet vermeld. Men
hoede zich ook voor sancties die te maken hebben met het ingrijpen op subsidiëring en
erkenning. Deze zijn vaak niet haalbaar en juist van dergelijke maatregelen dreigt de
gebruiker het slachtoffer te worden.
- Op sommige plaatsen probeert men de waarnemer in de Raad van Beheer te weren.
Sommigen stellen overlegcomités voor als tussenoplossing. De minister is niet geneigd
om hier afwijkingen en uitzonderingen toe te staan. Sommige organisaties (vb.
OCMW's) verkeren in een heel specifieke situatie. Daar moet gewoon een ad hoc
oplossing gezocht worden.
- De vergadering pleit er hoe dan ook voor dat de vertegenwoordiger van de gebruikers
volwaardig kan participeren in de Raad van Beheer of Bestuur. Iemand die volwaardig
participeert kan moeilijk als een waarnemer beschouwd worden. De term waarnemer is
eigenlijk niet geschikt en zou best vervangen worden.
Dit werk mag zeker niet in de kast verzeild raken. De vergadering wenst dat er effectief
iets mee gedaan wordt. Afgesproken werd:
- de respondenten te informeren
- de FOVIG-leden te informeren
- de overheid en het Vlaams Fonds te informeren
- andere verenigingen te informeren
- dit werk mogelijks bekend te maken via tijdschriften.
Misschien kan er in de lay-out nog duidelijker gemaakt worden dat het hier om een werk
van FOVIG gaat.

4. Hulde aan de nationaal voorzitter en secretaris.
Mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen bracht een opgemerkte hulde aan Georges De
Poovere en Paul de Pauw. Zij liggen aan de wieg van FOVIG. Na eerste schuchtere pogingen
en verkennende gesprekken over de provinciegrenzen heen in 83 bleef het een tijdje stil. Doch
dank zij de hardnekkigheid en het doorzettingsvermogen van beide heren was het in 85 dan
toch zover. Een landelijke federatie FOVIG werd opgericht.
Simonne schetste op ontroerende wijze de verschillende karakters van beide stichters:
- Georges: open, directief, energiek, schrijver en spreker...
- Paul: stil, zwijgzaam, bescheiden, nauwgezet en correct...
Tegelijkertijd beklemtoonde zij hoe beiden elkaar wondermooi aanvulden en aanvoelden. Het
was een mooi samenspel. Zij konden echt bezieling doorgeven. Zij wilden de gebroken mens
herscheppen tot waardig mens. Zij wilden de stem zijn van hen die niet konden spreken. Zij
wilden de ouders beter organiseren. Zij vonden klank en weerklank. FOVIG werd bekend en
gehoord, dank zij hen. Aan de nieuwe ploeg de uitdaging om met dezelfde kracht en
dynamiek verder te gaan. Aan Georges en Paul is de rust en verpozing gegund. Wij zijn hen
diep dankbaar en bijzonder erkentelijk.

In zijn dankwoord situeert Paul het alleereerste begin in 79 in Oost-Vlaanderen. Paul was in
Lovendegem, Georges in Beerlegem. Zij legden contact met elkaar en begonnen ploeg te
vormen. In 83 werd een eerste steunpunt gevonden in de provincie Limburg. De allereerste
stichting van FOVIG heeft in 83 plaats gehad in Brugge. Paul merkt ook op dat van in het

begin gezocht werd naar een breder verband en een overkoepelend orgaan, dat mogelijks
verschillende verenigingen zoals KVG en NVHVG zou overstegen hebben. Dit is mislukt. De
eerste financiële middelen werden gevonden in 86. De instellingen van Lovendegem en
Kwatrecht zijn wij daar nog steeds dankbaar voor. Vooral dank zij de substantiële inbreng van
Georges zelf is het mogelijk geweest met een degelijke organisatie van start te gaan. Ook
hiervoor oprecht dank aan Georges.

5. Toelichting over het decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen.
Mevrouw Catherine Molleman, adviseur gehandicaptenzorg op het kabinet van minister
Luc Martens, gaf toelichting bij dit ontwerp van decreet. Wij noteerden enkele grondlijnen
uit haar uiteenzetting:
- De overheid wil niet strak normerend optreden. Zij wil enkel voorwaarden scheppen. Het
decreet beschrift vooral de verwachtingen t.o.v. de instellingen en voorzieningen. Deze
dienen zelfregulerend op te treden. De overheid wil dereguleren i.p.v. reguleren. De
voorzieningen worden in sterkere mate geresponsabiliseerd. Zij krijgen drie jaar de tijd
om hun kwaliteit en regelgeving te omschrijven. Hierna komt er nog eens een periode
van drie jaar waarin de overheid zal beginnen toezien op de naleving ervan. Het al of
niet in orde zijn kan gevolgen hebben voor de erkenning.
- Kwaliteit wordt omschreven als verantwoorde hulp- en dienstverlening.
- De voorzieningen dienen de kwaliteit te bepalen, te bewaken, te beheersen en te borgen.
- Elke instelling zal een kwaliteitssysyteem dienen uit te werken en een kwaliteitsplanning
dienen op te maken. Dit dient zijn neerslag te vinden in een kwaliteitshandboek. In elke
instelling zal een kwaliteitsverantwoordelijke dienen aangesteld te worden.
- Toename van kwaliteit houdt niet noodzakelijk verhoging van de kosten in. Verwacht
wordt dat er onder meer een verschuiving kan plaats grijpen van curatief naar meer
preventief handelen.
- Deze vernieuwing zal heel wat samenspraak vergen tussen overheid, voorzieningen en
gebruikers maar ook tussen de medewerkers binnen de voorzieningen zelf.
- Het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (V.F.S.I.H.P.)
nam enkele jaren terug reeds het initiatief zich hierop voor te bereiden en gaf in dit
verband een onderzoeksopdracht aan de KUL. Dit resulteerde in het boek 'Oog voor
kwaliteit' dat zopas verschenen is. Hierin worden een aantal operationele criteria
ontwikkeld specifiek voor de sector van de gehandicaptenzorg op het niveau van de
relatie gebruiker-dienstverlener. Het schetst een taal- en begrippenkader waarmee in de
toekomst zeker nog zal verder gewerkt worden o.m. ook door inspectieleden. We
bevelen dit boek warm aan aan. Het is te bestellen bij Mevr. Liesbeth Villa, Hoger
instituut voor de arbeid, Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven. Tel.: 016/323332. Fax:
016/323344. De kostprijs is 600 fr.
- Het decreet zal waarschijnlijk in de eerstkomende maanden verschijnen. De
hoorzittingen in het parlement zijn reeds voorbij. Het huidige ontwerp kan men bijna
beschouwen als een eindredactie.
- De tekst met de integrale uiteenzetting van mevrouw Molleman werd verspreid bij alle
leden van de Raad van Bestuur. Wie er interesse voor heeft kan deze tekst via hen
krijgen.
Uit de gedachtenwisseling achteraf weerhouden we slechts één element. Heel wat
aanwezigen hadden nooit gehoord over deze nieuwe evolutie en over dit ontwerp van
decreet. Het doet vragen rijzen over de doorstroming binnen de voorzieningen naar

gebruikersraden toe en naar oudercomités. Dit is een materie die in heel sterke mate de
gebruikers aanbelangt. We doen er goed aan de werking van de gebruikersraden nauwgezet
op te volgen.

Verslag: L. De Vos
Secretaris

