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                            Vredesposterwedstrijd 2017-18 

                      Informatiebrochure voor de clubs 
                           Lions Clubs district 112 A 

 

Concept:  
Een wereldwijde wedstrijd voor het tekenen van een poster over VREDE, georganiseerd door Lions Clubs Int.  
Kinderen tussen 11 en 13 jaar maken elk een poster over het onderwerp: Vrede. 
De winnaar van elke klas/groep dingt mee in volgende nationale (en internationale?) rondes. 

 

Motivatie om als club mee te werken aan dit project: 
• Onze jeugd laten nadenken over Vrede 

• Contacten met scholen kunnen nuttig zijn in relatie tot onze sociale projecten. 

• Imago opbouwen bij de lokale gemeenschap, bij potentiële leden en sponsors. 

• Contactmogelijkheden met ouders (potentiële kandidaat-leden). 

• Mooie uitdaging voor een Lionslid dat ambitie heeft om zinvol te werken met jeugd 
binnen de club 

 

Werkwijze 

o Eerste fase:  De lokale Lions Club spreekt één of meerdere scholen (of 
academie, jeugdbeweging, ..) aan ivm deelname. Elke groep (of klas) heeft 
een winnaar.  

Jurering door de club te organiseren. 
Elke groep (klas) krijgt van de organiserende club een 1e , 2e en 3e prijs  
(bv een boekenbon van 25, 10 en 10 EU, tekenmateriaal) 
De winnaar van elke groep gaat door naar de volgende fase: het Lions District 112 A. 
Als je meerdere groepen hebt kun je nog een eindwinnaar kiezen. De klas van deze winnaar kun je extra belonen 
met een bedrag voor de school, te besteden in overleg met leerkracht en directie. 

o Tweede fase:  Uit alle groepswinnaars van Oost en West-Vlaanderen (district 112A) wordt  
een districtslaureaat gekozen.  

o Derde fase: Uit de winnaars van de 4 districten in België wordt een nationale winnaar gekozen. Het MD 
zorgt in deze fase voor deelnamekits die besteld worden in Oakbrook. 

o Vierde fase: De nationale winnaar zal deelnemen voor de eerste prijs op wereldvlak. 
 

Hoeveel kost het? 
De deelnemende groepen staan in voor papier, teken- en schildermaterialen. £ 
De club mag dit ook zelf leveren (zie reglement voor de juiste afmetingen en voorwaarden!!!) 
De overige kosten zijn voor rekening van de organiserende Lions Club (prijzen en organisatie prijsuitreiking). 

 
IDEEEN EN SUGGESTIES 
- Betrek eventueel sociale media in het verhaal: de impact van een 
facebookwedstrijd met likes is enorm voor uw club! 
- Maak voor de wedstrijd een tentoonstelling in het kader van een ander 
project, of benefietactie.  
- De laatstejaars van de lagere school zijn meestal vormelingen. De 
Vredesposterwedstrijd kan opgenomen worden in hun voorbereiding op het 
Vormsel. Tekeningen kunnen de kerk versieren op de plechtigheid zelf. 
- De prijsuitreiking van de school zou ook kunnen gebeuren op het 
schoolfeest. Een nadeel is dat het schoolfeest dan meestal plaats vindt na de 
jurering van district. Het grote voordeel is dat je op het schoolfeest uw Lions 
Club kunt presenteren aan ouders en bezoekers!! 
 
Districtsverantwoordelijke Vredesposter Guy Soetaert 
0475076012092  vredesposter112a@gmail.com  

 
    http://www.lions-112a.be/vredesposterwedstrijd/ 

                                                             http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php 
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