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NIEUW CHARTER LIONS QUEST 
NATIONALE COMMISSIE MD 112 

 
 

Deze tekst, die ook in een gelijkwaardige Franstalige versie bestaat, is het resultaat van de vergadering van 

de Nationale Commissie Quest van 23 juni 2012 onder voorzitterschap van Carlos de TROCH. 

De Gouverneursraad van het MD112 2012-2013, voorgezeten door Corinne BLOEMENDAL, heeft met 

eenparigheid van stemmen dit "Nieuwe charter van de Nationale Commissie Quest" goedgekeurd op 

24 oktober 2012. De Nationale Commissie Quest 2012-2013 is samengesteld uit Gérard STELLEMAN 

(Voorzitter, District D), Marc COSYNS (District A), Ivo VERRYDT (District B), Thérèse LAGRANGE en 

Guido VYNCKE (District C).  

 

1. Waarden: 

Achter welke waarden staat de Nationale 

commissie? Als entiteit binnen het Lionisme moet 

men zich de vraag stellen achter welke waarden 

staan de Lions? Deze waarden zijn de bouwstenen 

voor de commissie. Ze moeten aangeven wat de 

commissie echt belangrijk vindt en bieden een 

basis om deze uitgangspunten om te zetten in 

concrete gedragsregels. 

De waarden van de Lions en in het bijzonder de 

Nationale commissie Quest komen tot uiting in de 

tradities, de gewoonten en de algemeen 

aanvaarde normen van onze serviceclubs. 

Ze bieden een duidelijk houvast aan de leden. 

Waarden vermeld in de gedragscodes en 

doelstellingen van de Lions en die de commissie 

hoog in het vaandel dragen zijn: 
 

Naar de doelgroep toe: 

 "We serve" 

 Verdraagzaamheid en verstandhouding 

 Burgerzin helpen bevorderen 

 Actief bijdragen tot de morele, sociale en 

culturele vooruitgang van de gemeenschap 
 

Naar de Lions toe: 

 Respect voor het individu: de Lion en 

Lionsclub 

 Openheid en communicatie 

 

 

2. Missie: 
De missie verankert de identiteit van de Nationale 
commissie en herinnert voortdurend aan de 
gemaakte keuzes. Ze beschrijft wat de Nationale 
commissie is en wil zijn (de bestaansredenen) en 
in welke richting men de Nationale commissie wil 
sturen (de opdracht). 
De waarden van Lions willen we inspirerend 
overdragen aan onze jeugd. Dit zal gebeuren door 
steun te verlenen aan al wie begaan is met 
kinderen en jong volwassenen om zo de jeugd: 

 een correcte en gezonde fysische levensstijl bij 

 te brengen, en 

 tevens de middelen aan te reiken om hen een 

intellectuele en morele opvoeding te 

waarborgen  

De Nationale commissie zal de bemiddelaar zijn 

tussen het aanbod (de organisaties die 

programma's uitwerkten ter ondersteuning) en de 

Lionsclubs in België. Ze zal alle hulpmiddelen 

aanwenden om de missie te realiseren 
 

3. Visie: 

De visie vervult een andere rol. Hier ontwikkelt 

men het beeld over de relevante omgeving en 

organisatiecontext in de verwachte toekomst en 

een positie van de Nationale commissie in die 

toekomst. 

De Nationale commissie wil, in overleg met de 

districtscommissies en na bevraging van de clubs, 

de voorwaarden en het kader creëren waardoor 
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deze districtscommissies en de clubs optimaal 

kunnen functioneren om onze missie te realiseren. 

De Nationale commissie zal een projectmatige 

aanpak adviseren, een projectmethodiek 

introduceren en steeds streven naar verbetering 

van het resultaat. 

 

4. Doel: 

Het doel betreft een meer korte termijnvisie met 

respect voor missie en waarden. 

De Nationale Commissie Quest heeft als doel 

concrete projecten te inspireren en te 

ondersteunen die aan onze missie beantwoorden 

en zal hiervoor de volgende acties opzetten: 
 

 overleg en uitwisseling van ervaring stimuleren 

en zo nodig organiseren tussen de 

districtscommissies, 

 onderlinge hulp tussen de districtscommissies 

en clubs inspireren en bevorderen, 

 pilootprojecten stimuleren en/of opzetten.  

 de werking van onze commissies bekend maken 

bij die organisaties van wie de werking kadert 

binnen onze missie en daarover terugkoppelen 

via de districtscommissies naar onze clubs 

 de districtscommissies vertegenwoordigen bij 

overleg met die organisaties die, in het kader 

van onze missie, afspraken willen maken met 

het MD112 of met de districten, 

 opmaken van een inventaris van gekende 

organisaties, enz. 

 haar initiatieven voorleggen ter goedkeuring 

aan de Gouverneursraad van het MD112 

 relaties onderhouden met LCIF /Lions Quest 

International 

Dit kan gebeuren: 

 op vraag van een organisatie die programma’s 

aanbiedt, die in onze missie passen. 

 op vraag van een Lionsclub, een zone of een 

district die een project zoeken in deze context. 

Er moet een duidelijke omschrijving komen waarin 
de nationale commissie zich onderscheidt van de 
districtscommissies, hun complementaire samen-
werking moet het uiteindelijk doel kunnen 
verbeteren. 
 
Doel districtscommissies: 

De districtscommissies werken zelf projecten uit of 

volgen projecten binnen zones en clubs binnen hun 

district.  
 

De criteria, waaraan de voorgestelde projecten 

moeten voldoen en die door de nationale 

commissie gehanteerd worden, zijn: 

1. Het gaat hier om projecten (geen 

samenwerkingsakkoord maar een éénmalige 

samenwerking, beperkt in de tijd) die een 

gezonde levensstijl en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen 

bevorderen 

2. Waarmee de Lions zich qua concept en 

presentatie kunnen identificeren  

3. Via alle vormen van ondersteuning ten gunste 

van deze “ad hoc” projecten en met uitsluiting 

van financiering van de vereniging, haar 

werking en lonen.  

4. Het moet gaan om projecten in domeinen 

waarin de overheid afwezig is of tekort schiet.  

 

5. Actieplan: 

Een concrete planning opstellen tot opstart van 

projecten: 

De Nationale Commissie zal jaarlijks bij het begin 

van het werkjaar haar concreet actieplan opstellen 

en via de districtscommissies meedelen aan de 

clubs. 

 

  

 


