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ZOOM VERGADERING  

Woensdag 04/11/2020 
 

Videoconferentie via ZOOM met dank aan Claude Hamilius 

Aanwezig: AG Rita Galle, AG Marc Reynaert, DICO Claude Hamilius 

A Bouckaert Guido (Rc Brugge) g.r.bouckaert@gmail.com pm 
A Charlier Philippe (Rc Ronse) philippe.charlier@skynet.be  
V De Maen Jacques (Rc Lokeren) jacques.demaen@skynet.be sec 
A De Peuter Jo (Rc Izegem) jodepeuter@goethalsjuweliers.be  
V Hochepied Hannelore (Rc Oostende Maritiem) lore.hochepied@gmail.com  
A Martens Frank (Rc Kortrijk Groeninghe) f.martens@skynet.be vz 
V Schepens Nadine (Rc Geraardsbergen) nadine.schepens@skynet.be  
A Stockman Stefaan (Rc Oudenaarde) stefaan@csservice.be  
A Van Rysseghem Kathleen (Rc Gent Noord) kathleen.van.rysseghem@bavary.be  
A Van Saet Peter (Rc Brugge) vansaetpeter@gmail.com  

A: aanwezig; V: verontschuldigd 

1. Verwelkoming 2 nieuwe leden: Jo De Peuter (Rc Izegem) en Stefaan Stockman (Rc 
Oudenaarde) 
 

2. Goedkeuring  verslag van 16/09/2020 : geen opmerkingen 
 
 

3. Balans van seminarie (postDTA) Verslavingspreventie van 19.09.2020 
Positieve commentaren. Alle lezingen waren inhoudelijk zeer sterk. Frank geeft aan dat een 
jaarlijkse organisatie van een seminarie veel tijd en energie vraagt van de commissie en zo 
tijd beneemt van de kerntaken. In 2021 zullen wij vooral moeten inzetten op contacten met 
de clubs en de uitbouw van een platform in Harmony. Kathleen deelt mee dat er contacten 
zijn met PDG Philippe Slap (Rc Antwerpen-Oost) en Luc Timmermans(Rc Antwerpen-Oost)  
van D2140 en dat het idee wordt opgevat om volgend jaar een seminarie te organiseren. We 
mogen gerust dit het 13de seminarie noemen. 
 

4. Publicatie van maandbrief en Rotary Contact over seminarie 
Voor 15 /11 zou tekst en foto’s ook moeten gestuurd worden naar de redactie van  Rotary 
Contact via Paul Vandeputte. In die zin kan het verslag nog verschijnen in het december 
nummer. 
 

5. Voorstel : opname van vertegenwoordiger Rotaract in onze commissie : tijdens de jongste 
vergadering van het districtsbestuur werd aan Pieter Clemens gevraagd om bij Rotaract te 
informeren naar kandidaat leden voor onze commissie. 
 

6. Financiën: stand van zaken: Guido Bouckaert 
Alle rekeningen werden betaald. Overzicht van betaalde rekeningen: 
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01/09/20 :  Achterstallige onkosten webmaster  20/07/19 - 02/09/19 ten bedrage van 359.58 
euro. Deze werden door Luc Boelens aan Frank Martens doorgestort. 

              Onkosten voor seminarie van 19.09.2020 

Voorschot Biznis-hotel op basis van 50 pers           423,00  

Er bestaat betwisting of dit bedrag aan het Biznis Hotel werd doorgestort (wordt verder 
nagekeken)                                 

28/09/20 (mail Jacques)  afrekening Biznishotel                 1213,50                                   

betaald Luc Boelens op 28/09/2020 

               Aankoop handschoenen via Jacques                        16,95                                 

04/10/20   onkosten webmaster (aanpassing van D1620 naarD2130)                                           
          75,00                                       

Vermits er nog 200 euro inkomsten genoteerd waren van de inschrijving voor het seminarie 
te Charleroi in 2019  zal dit bedrag worden aangewend voor de aflossing van de website 
onkosten. 

Het saldo zal dus nu 200-75 = 125 euro bedragen 

7. Toepassing richtlijnen GDPR :  
Recentelijk werd een klacht neergelegd in verband met het overtreden van de GDPR 
reglementering. Een rede te meer om ons hier strikt aan te houden. Elke correspondentie 
aan de clubs zou best gebeuren via het AG’s, die dit samen bundelen met andere 
clubcorrespondentie. Het contact met de clubs gebeurt dus in 2 stappen. Niets belet ons 
uiteraard om rechtstreeks telefonisch contact te hebben met de clubvoorzitters. 
  

8. Inventaris huidige clubactiviteiten ivm Verslavingspreventie  
Fysieke clubbezoeken worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Kathleen maakt de opmerking 
dat hoe langer hoe meer clubs beginnen te vergaderen via zoom.  Het is in deze tijd aan te 
bevelen dat de bekendmaking van deze commissie kan gaan via een verzoek aan de club om 
te mogen deelnemen aan hun online statutaire vergadering. Het is de bedoeling dat elke 
groepsverantwoordelijke deze virtuele clubbezoeken doet in zijn/haar groep na contact met 
de voorzitter van die club. 
 

9. Kritisch overlopen van doelstellingen en taken van de DC VP (zie bijlage) – graag uw 
opmerkingen! 
Deze slides maken deel uit van dynamisch document dat steeds verder moet verdiept 
worden. 
Enkele opmerkingen : verbetering van e-mailadres – betere uitwerking van het draaiboek 
voor de opstart van een nieuw project. Deze slidereeks vormt immers de basis voor de 
voorstelling van de DC VP aan de clubs. 
 

10. Samenwerking met partners en medeondersteuning van hun projecten (VAD, De Sleutel, 
LEJO,….) Kathleen heeft in deze zin reeds meerdere contacten gehad met de VAD in verband 
met een partnerschap. Rotary kan dus ook initiatieven van VAD of De Sleutel regionaal 
ondersteunen of helpen implementeren. Rita Galle heeft binnenkort contact met Rotaracters 
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die betrokken zijn bij een project met LEJO. Ook werd meteen gevraagd of niet één van deze 
rotaracters bereid is om deel uit te maken van onze commissie. 
 

11. Focus op jeugdverenigingen  
(https://ambrassade.be/nl/partnerschappen/erkende-jeugdverenigingen )  

Deze site geeft een overzicht van alle erkende jeugdverenigingen in Vlaanderen. Doordat het 
in deze corona-periode de samenwerking met scholen moeilijk ligt, onder andere door een 
overbelaste CLB en leraars die andere kopzorgen hebben, is het eerder aangewezen om de 
focus te leggen op de jeugdwerking, die nu nog wel functioneert, zij het in beperkte mate. 
Peter merkt daarbij op dat niet alle jeugdorganisaties even gemakkelijk te bereiken zijn. De 
scouts en gidsen zijn hierbij een uitzondering. In de selectie van bepaalde jeugdgroepen 
wordt aangeraden om contact te nemen met de jeugddienst van de gemeente. Zij maken 
dan een selectie van welke groep het meeste nood heeft aan preventie. In hun website 
hebben de scouts (www.scoutsengidsenvlaanderen.be/alcohol-en-drugs/onze visie) hun 
beleid over preventie van alcohol- en druggebruik toegelicht.  
 

12. Insturen van projecten voor de “Prevention Prize” ingericht door de “Pompidou Group” van 
de Raad van Europa 
www.coe.int/pompidou kies dan in de navigatiebalk “activities>preventie>prevention prize. 
Verder in de tekst kunt u doorklikken naar application form (zie bijlage). In ons district zijn er 
zeker projecten actief die voor deze prijskamp in aanmerking kunnen komen: o.a. het “JEP 
van de Rc’s van Brugge en Damme en het project “In Balanz” van Rc Izegem. Meedoen is van 
harte aanbevolen. De commissie is bereid hieraan mee te helpen zo nodig. 
 

13. Delegatie van een lid van onze commissie naar event over Beroepsactie en Ethiek  
Onze gouverneur, Koen Ringoot, drukt de wens uit dat een lid van onze commissie zou 
aanwezig zijn op het (fysieke?)evenement ingericht door de DC Beroepsactie en Ethiek. Het is 
evenwel nog niet bekend wanneer en hoe dit zal doorgaan. 
 

14. Geleidelijke overgang van huidige website naar Harmony 
Nadat het verslag van het seminarie zal opgeladen zijn op rotaryaddictionprevention.com zal 
geleidelijk aan meer werk verricht worden aan de overzetting van de bestanden naar 
Harmony. Over de vordering van deze transformatie zal de commissie ook tijdig worden 
ingelicht. 
 

15. Kandidaat IT verantwoordelijke?  
Kathleen stelt voor dat indien een Rotaracter deel zou gaan uitmaken van deze commissie 
dat dan ook de keuze zou moeten vallen op een informaticus zodat wij kunnen beschikken 
over een CICO. Claude voegt er aan toe dat als iemand gewend is om met harmony om te 
springen, dit al voldoende is. 
 

16. Actuele problematiek als mogelijke actiepunten 
• Europees preventiehandboek (mmv Peer van der Kreeft) uitgebracht door het 

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) werd via een 
rondschrijven van Jacques aanbevolen als literatuur. Dit werk wordt uitgegeven door 
Politeia Editions en kan aldaar besteld worden. Kostprijs van de gedrukte versie: 30 
euro 
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• Gevaren van e-sigaretten : steeds meer casussen worden beschreven van hard metal 
pneumoconiosis wegens het voorkomen van mangaan-, aluminium- en 
cobaltdeeltjes in de ingeademde damp. 

 
• In hun nummer van 4/06/2020 heeft de VAD het alcoholgebruik in de 

lockdownperiode van maart en april 2020. Tot 21 % hogere alcoholconsumptie. 
 

• Hier kan nog aan toegevoegd worden dat bij onze noorderburen (Twente) het 
gebruik van 3MMC, een cathinone derivaat in opmars is. Deze stof is nauw verwant 
met 4MMC (4-methylmethcathinone), met een werking vergelijkbaar met 
amfetamine. 

 
17. Varia 

Peter deelt ons mee dat het project JEP aan modernisering toe is. Onlangs is een mailing 
toegekomen waarbij een Vlaams project voor jeugdwerkers en jongeren wordt voorgesteld. 
Dit is gegroeid uit een studie bij jongeren tijdens de lockdown. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van Mobile School (Streetwize) die beschikt over een database van educatieve 
spelen. Meer hierover in een volgende vergadering. 

 

 

 


