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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Het is ons gelukt !!! 

Met de voltallige gouverneursraad en een grote groep fiere lionsvrienden op één vliegtuig 
heelhuids (zonder tussenstop in  Oostende…) terug thuis van het 60ste Europaforum in Bir-
mingham.

Fier op Emma van den Ecker en Caroline Knight, de Belgische vertegenwoordigers op respec-
tievelijk de Lions European Musical Competition Thomas Kuti en de Young Ambassador Com-
petition. Zowel Emma van den Ecker (French Horn) als Caroline Knight met haar werk voor de 
verwaarloosde kinderen in Argentinië hebben de  derde plaats behaald. Proficiat!!!

Alle deelnemers aan de 60ste Europaforum zijn een ervaring rijker, met zeer interessante le-
zingen over inspirerende onderwerpen zoals : PR technieken, slaagkansen voor veranderingen, 
noodzaak en aanpak GMT & GLT, Leo-Lions samenwerking, Centennial Service Challenge etc.

Uit de veelvoud aan ideeën is er mij één bijgebleven : “When you are through changing, you 
are through” met andere woorden “When you stop making changes you are finished” (Percy 
Barnevik)

Aan de zonevertegenwoordigers die voor het eerst deelgenomen hebben aan een Forum zeg ik 
“dank u”. 
Dank u voor uw actieve deelname, enthousiasme en openheid van geest.
Dank u voor uw inzet en delen van uw visie.

Aan de Lions welke op (bijna) alle Conventies en Forums aanwezig zijn zeg ik eveneens “dank U”.
Dank u voor uw adviezen.
Dank u voor de woorden van steun en aanmoedigingen.
Dank u voor het vertrouwen in de toekomst en de ingeslagen weg.

Laten we niet omkijken, de toekomst ligt vóór ons…

Roland De Paepe

Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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GOED - BETER - EXCELLENT
Het CEP (Club Excellence Process) is een middel dat ter beschikking wordt gesteld van de clubs 
om hen in staat te stellen om zichzelf te evalueren en om verbeteringen aan de clubwerking 
door te voeren. 

Het programma is volledig vrijblijvend, maar we raden de clubs aan om hieraan mee te wer-
ken omdat we ervan overtuigd zijn dat alle clubs hier een voordeel uit zullen halen.Om het de 
clubs gemakkelijk te maken wordt alles stapsgewijs ingevoerd en begeleid door het GMT-GLT 
team. Dat maakt voorbereidingen en a priori opleidingen voor de clubs overbodig.

De eerste stap die moet worden genomen is een engagement van de club om deel te nemen 
aan CEP. Dit gebeurt door in te schrijven op de webpagina van LCI. Onderstaande link brengt 
u daar. De gegevens die moeten worden ingevuld, vindt u in de directory (clubnummer, ......). 
5 minuten werk en het is klaar! Wij zouden het zeer op prijs stellen mocht iedere club van 
district 112A zich tegen 15 november hier inschrijven.

In de loop van de maand november krijgen alle leden van de ingeschreven clubs een on-
line enquête toegestuurd. De enquête is anoniem. De resultaten worden aan de clubbesturen 
meegedeeld. Hieruit zullen de sterke en minder sterke punten van uw club blijken. Voor de 
aandachtspunten worden vervolgens verbeteringen voorgesteld.

Eens de verbeteringen doorgevoerd komen de clubs in aanmerking om ook door LCI officieel 
te worden erkend als “excellente” club.

Harry Buelens, LC De Haan Permekeland - GMT

INFO YOUTH CAMPS AND EXCHANGE

Op zondag 23 november 2014
Jongeren tussen 17 en 21 jaar die een stukje van de wereld willen leren 
kennen, nieuwe vrienden maken en een verblijf in een gastgezin willen 
combineren met een kamp, krijgen hiertoe de kans via het Youth Exchange 
programma van Lions.

Elk jaar stuurt België een 70- tal jongeren uit naar alle uithoeken van de 
wereld : Europa, USA en Canada en verre bestemmingen voor 3 tot 5 weken in het zomerver-
lof. 

Ervaring leert dat dit voor velen van onze jongeren zowat de mooiste weken van hun leven 
zijn…

Voel je je door dit project aangesproken : kom dan naar de informatieve vergadering voor alle 
Nederlandstalige Lions jongeren en hun ouders op ZONDAG 23 NOVEMBER 2014 om 9.30u in 
de UTOPOLIS  Spuibeekstraat 5, 2800 Mechelen.  Je hoort er het verhaal van jongeren die deze 
zomer een toffe ervaring hadden en je krijgt alle informatie om te kunnen deelnemen.

Jullie clubvoorzitter en jeugdverantwoordelijke kregen alle bijkomende informatie. Je kunt je 
tot hen wenden of mij terugmailen. Tot dan !

Philippe Vergauwe - Districtsverantwoordelijke 112A Youth Camps and Exchange philippe.ver-
gauwe@skynet.be

Wist je dat?
Het laatste lid (WERBROUCK PATRICK) van de laatste club van 
ons District A –LC  Zwevegem– gewoon ‘vergeten’ (?) werd in de 
directory . Of besliste de drukker om budgettaire redenen dit lid 
gewoon niet meer op te nemen ? En om dit goed te maken: dit is 
Patrick Werbrouck, geboren in 1959- Lion sedert 2008, gehuwd 
met Mine, uroloog in het AZ Groeninge Kortrijk, woont in de Sint 
Sebastiaanlaan 78 te Kortrijk patrick.werbrouck@skynet.be

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
mailto:philippe.vergauwe%40skynet.be?subject=
mailto:philippe.vergauwe%40skynet.be?subject=


Pagina 4Flash november 2014 www.lions-112a.be

NIET VERGETEN: LIONS ENVIRONMENTAL PHOTO CONTEST

De bedoeling is om een originele kleur- of zwartwit foto te nemen in één van de 5 
volgende categorieën: dierenleven, landschappen (stad of natuur), plantenrijk, klima-
tologisch fenomeen en het speciaal thema van de Lions ‘fierheid in onze omgeving, 

de schoonheid en grootsheid van onze natuurlijke omgeving’. Er mogen echter geen personen 
op de foto staan.

Elke club stuurt één inzending in. Deze bestaat uit maximum één foto van elke categorie. Orga-
niseer bvb. reeds binnen jullie club een wedstrijd. Mail daarna de geselecteerde foto’s of stuur 
ze via dropbox naar els@fotohoet.be en dit vóór 20 december 2014. 

De minimum resolutie voor een goede opname is 2000 pixels (kortste zijde: de opname kan 
zowel rechthoekig als vierkant zijn). 

Het is zeker de moeite om mee te doen en als extra stimulans geeft ons district 112A een prijs 
van €250,00 aan de club die de allermooiste foto inzendt! Als dat niet mooi meegenomen is.

Els Hoet-Derycke Voorzitter Commissie Photo Contest D112A 

PROMOTIEMATERIAAL
Bij onze protocolverantwoordelijke Pia Dierick is volgend materiaal te ver-
krijgen:

- 8 Lionsvlaggen met blauwe achtergrond
- 2 banners nieuw model met gele achtergrond
- 2 banners ouder model met foto man/vrouw en Lions waarden
- 1 beamer met bijhorende kabels
Gelieve het materiaal tijdig aan te vragen bij Pia Dierick - 0479/978 974, 
pia.dierick@telenet.be.

Hiervoor dient u een uitleenformulier in te vullen, dat u hier kan down-
loaden.

Wees voorzichtig met het materiaal !

De banners kunnen gepersonaliseerd worden voor iedere club. Alle info bij 
Lionslid  An Gevaert-Mommaerts -an@gevaertgraphics.be

KONINGIN MATHILDE
Koningin Mathilde bracht een bezoek aan het Huis aan Zee, 
beter bekend als het MPI De Vloedlijn in De Haan. 120 kin-
deren die in de zomermaanden niet naar huis kunnen, be-
leven hier toch nog een leuke zomer. De kinderen vonden 
het ontzettend leuk om de koningin te kunnen rondleiden 
in hun leefgroepen en te kunnen tonen hoe zij de zomer er 
doorbrengen. “De multispinner” is in gebruik sinds 2 juli en 
is een enorm succes voor de kinderen. Zowel groot als klein 
kunnen er zich volgens hun mogelijkheden op amuseren. 
Op schooldagen verblijven in het Huis aan Zee een 75-tal 
kinderen tussen 4 en 25 jaar. De directie en alle kinderen danken de Lions Club Damme-Zwin 
die de sponsoring van de multispinner hebben mogelijk gemaakt.

LC Damme-Zwin

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?page_id=4428


Pagina 5Flash november 2014 www.lions-112a.be

TAALUITWISSELING
Voor de vierde keer op rij organiseert het MD 112 een Taal-
uitwisseling voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Meer dan hon-
derdtwintig jongeren hebben hier reeds aan deelgenomen. U 
weet ongetwijfeld dat meertaligheid een grote troef is.

Hieronder vindt U de voornaamste voorwaarden voor de Taaluitwisseling:

• Wie? Alle jongeren, jongens en meisjes, van 12 tot 17 jaar zijn welkom. Zij moeten niet nood-
zakelijk familiebanden hebben met een lionslid.

• Wanneer? Eén week, tijdens de paas- of zomervakantie, naar keuze
• Waar? in een franstalige of duitstalige familie in België
• Wederkerigheid? Ouders die hun kind inschrijven verplichten zich ertoe om een ander kind 

te ontvangen in een andere periode.
• Kost? Geen enkele kost, gezien de wederkerigheid.
• Inschrijving? Via het hier bijgevoegde formulier, vóór 31 januari 2015. 
• Klik hier om het inschrijvingsformulier te downloaden
• Aanpassingen? Na het einde van de registratie, zal onze commissie vergaderen, ten laatste 

op 23 februari 2015, om de matching te organiseren.
Arnaud Bazelaire (L.C.Kortrijk Mercurius) Districtsverantwoordelijke Jeugdcommissie Taal-
uitwisseling 112A arnaud.bazelaire@skynet.be www.lions.be ->District 112A -> Commissie > 
Taaluitwisseling 

HOE GERAAK IK OP DE WEBSITES VAN DE LIONS?
-Op de site van ons district 112A: http://www.lions-112a.be/ om in het ledengedeelte te gera-
ken, tik je het wachtwoord “weserve” en je bent er.

-Op de site van het multidistrict MD112: http://www.lionsinternational.be/. Voor het ledenin-
formatiegedeelte en de directory online kreeg iedereen een code en een paswoord; vergeten? 
Typ je email adres gewoon in en je krijgt die binnen de 5 seconden.

-Op de website van onze internationale vereniging in Oakbrook heb je er twee:

 voor Lionsclubs international: http://www.lionsclubs.org

 voor Lionsclubs international Foundation (LCIF=sociale werken): http://www.lcif.org

Daar vind je zoveel als je maar wil zonder paswoord, maar wil je meer, dan moet je je inschrij-
ven met je oakbrooknummer en dat n° vindt je in de directory online van het multidistrict bij 
je persoonlijke gegevens.  

Nu de volgende conventie in Honolulu zal doorgaan, moet je zeker, letterlijk en figuurlijk, eens 
gaan “surfen”. Good luck.

VOEDSELBANKEN
Ondanks de stakingen stonden heel wat clubs paraat in de diverse Delhaize’s. Zone 11 en 12 
deden dit met grote banners. Resultaten volgen in de Flash van december !

LC Oostende BO4

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/
http://www.lionsclubs.org
http://www.lcif.org
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MOPJES

Uit het verslag  van LC DE HAAN
Onze Tailtwister ergert zich…

Tegenwoordig spreken we niet meer over ‘illegalen’... dat woord mag niet meer gebruikt wor-
den. Vanaf nu spreken wij over ‘mensen zonder papieren’. In het kader van het streven naar 
meer politieke correctheid van onze moedertaal werden er onlangs een aantal voorstellen 
gelanceerd van nieuwe benamingen - en daarmee samenhangende schrappingen - die u bin-
nenkort in de “VAN DALE” mag verwachten. Vergeet het niet : illegalen zijn : ‘mensen zonder 
papieren’.

In dezelfde trend zullen binnenkort dan ook de volgende nieuwe omschrijvingen geïntrodu-
ceerd worden in ons taalgebruik :

• Homejacker: Verhuisdienst zonder papieren
• Carjacker: Takeldienst zonder papieren
• Drugdealer: Apotheker zonder papieren
• Bankovervaller: Geldtransport zonder papieren
• Verkrachter: Gynaecoloog zonder papieren
• Pedofiel: Kleuterleider zonder papieren
• Inbreker: Deurwaarder zonder papieren
• Winkeldief: Klant zonder papieren
• Snelheidsduivel: Racer zonder papieren
• Afperser: Belastingontvanger zonder papieren
• Vliegtuigkaper: Piloot zonder papieren
• Kraker: Huurder zonder papieren
• Oplichter: Zakenmens zonder papieren
• Terrorist: Militair zonder papieren

BEEMYGUEST
De Franse LC La Rochelle een soort logement-netwerk heeft uitgewerkt nl. BEEMYGUEST, een 
wereldwijd netwerk van slaapplaatsen bij andere Lions. 

BeeMyGuest est une action du Club La Rochelle Doyen 

Il s’agit d’un site internet réservé aux membres du LIONS CLUBS INTERNATIONAL.

Ce site propose un concept unique au monde puisqu’il permet aux membres du LCI de trouver 
l’hospitalité chez un Lion, n’importe où dans le monde, par exemple à l’occasion d’une com-
pétition de golf, d’un voyage etc. Il permet également aux Lions d’offrir l’hospitalité à un Lion 
(seul ou en famille) de passage dans leur ville. Tous les hébergements proposés sur ce site sont 
évidemment gratuits puisqu’il s’agit d’offrir l’hospitalité. Seul un Lion inscrit sur le site et à jour 
de sa cotisation peut consulter les offres et contacter, via leur adresse mail, les Lions qui offrent 
l’hospitalité. Libre à ces derniers d’accepter ou de refuser (ils peuvent ne pas être disponibles, 
avoir récemment accueilli d’autres Lions etc.)

Chaque annonce précise la ou les passions de l’hôte. Ainsi ils pourront partager ensemble, non 
seulement leur passion du Lionisme, mais aussi d’autres passions comme le golf, la randonnée, 
la gastronomie, les visites, le théâtre, l’Art, etc. Cet accueil peut être de courte durée (une nuit, 
un weekend) ou de quelques jours.

Grâce à BeeMyGuest il est donc possible d’être accueilli par un Lion dans son propre pays 
comme à l’autre bout du monde. Ainsi, un des objectifs du Lionisme est mis en avant à travers 
ce site, celui « d’UNIR les membres des clubs par des liens d’amitiés, de fraternité, et de com-
préhension mutuelle ».

Vous aimez notre action ? N’hésitez pas à vous inscrire et à en parler à tous vos amis Lions !

Aidez-nous à diffuser l’information dans le monde entier. Utilisez Facebook !

Pour en savoir plus, consultez les Questions / Réponses, les Conditions Générales ou les Té-
moignages du site.

Contact@beemyguest.fr  site : http://www.beemyguest.fr/ 

http://www.lions-112a.be/
mailto:contact%40beemyguest.fr?subject=
http://www.beemyguest.fr/ 
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JE KOMT TOCH OOK !?
Binnen clubverband kennen wij een gezonde plejade aan activiteiten: clubvergaderingen, 
fundraisings, uitstappen, gezellige feesten….

Maar ! wij leven niet op een eiland vandaar dat het nuttig, noodzakelijk en zelfs aangenaam is 
om “een stapje in de wereld te zetten” en onze kennis en horizon te verruimen.

Zonevergaderingen, districts- en nationale conventies, europafora en internationale conven-
ties voldoen aan deze doelstelling.

De komende agemene vergadering, waar de rekeningen van beide VZW’s (‘Bijvereniging Mul-
tiple District 112 Belgium’ en ‘Humanitair fonds’) zullen besproken en ter goedkeuring voor-
gelegd worden, biedt een ideale gelegenheid om het lionisme in zijn financiële context van 
dichterbij te leren kennen.

Daarnaast komen nog aan bod: 

• ondersteuning van de kandidatuur van PID P. Ge-
rondal voor de functie van 2de Internationale Vice-
president.

• LCIF hope for Haïti.
• de voorbije ‘Special Olympics’.
• Voorbereiding van 100 jaar Lionisme in 2017.

Elke club wordt verondersteld minimum één lid af te 
vaardigen naar deze bijeenkomst.

Wanneer ? Zaterdag 13 december 2014 van 09:00 tot 12:30
Waar ? Brussels expo –auditorium 500
Uitnodiging en inschrijving volgt nog vanuit het nationaal secretariaat.

Marc Baisier, LC Geraardsbergen

VERBROEDERING LC LÜDENSCHEID - LC ROESELARE
In de beurtrol was het aan LC Roeselare om de jumelage te organiseren. Plaats van afspraak 
was Reims. De bus bracht ons op vrijdagavond naar Hotel La Paix, waar onze vrienden van 
Lüdenscheid ons stonden op te wachten.

Bij een lichte streekmaaltijd in het “Café de Palais” werden de eerste gesprekken gevoerd, 
moeizaam in het Duits maar na enkele glaasjes champagne ging dit alsmaar vlotter.

De avond werd afgesloten met een spectaculair klank- en lichtspel geprojecteerd op de gevel 
van de Kathedraal.

Zaterdag begaven we ons, richting “Chemin des Dames” alwaar we werden ondergedompeld 
in een stukje van Wereldoorlog I. De charmante gids gaf ons op boeiende wijze een beeld van 
de strategie. Aansluitend brachten we een bezoek aan de “Caverne du Dragon”.

Met de boodschap dat er bij dergelijke oorlogen geen winnaars zijn, konden we, 100 jaar na 
de gruwel, verbroederen. Een ‘lokaal’ aperitief op het dorpsplein(tje) van Craonne, zonover-
goten, gevolgd door een prachtig kaasbuffet in het “Hotel de Ville”. 

In de late namiddag kon iedereen even op zijn positieven komen tot de nieuwe afspraak  
s’avonds in het prestigieuze champagnehuis CH.MUMM. Daar genoten we, na een rondlei-
ding, van het galadiner. Zondagmorgen hebben we moe maar tevreden afscheid genomen met 
de belofte elkaar volgend jaar weer te zien in Duitsland.

Voor LC Roeselare, Bie Van den Eede-Dewaele

Wist je dat?

• Verschillende zones reeds hun winterslaap hebben aangevat gezien zij NIETS te melden 
hebben voor de Flash ???

• 25 jaar geleden, op 23 oktober 1989, 29 vrienden van LC Kortrijk Mercurius hun kenteken 
opgespeld kregen en dat op vandaag nog 18 van de stichters lid zijn van deze club.

http://www.lions-112a.be/
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WAT ZIT ER IN DE BIB?
Zoek je een document of informatie, weet dat op de website van het multidistrict er een 
bibliotheek bestaat  met een heleboel zeer nuttige info.  Bijvoorbeeld, hoe een Melvin Jones 
aanvragen of de officiële logo ophalen, of nog een Visakaart aanvragen of wat een clubvoorzit-
ter zo allemaal moet weten, verzekeringen, handleidingen, modelformulieren..., enz.  Om de 
inhoud van die Bibliotheek te kennen, surf naar http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/
md-112/library.html (je zal wel moeten inloggen met je code)

BINNENKORT VERKRIJGBAAR OP VOORSCHRIFT !

 ZO HEB JE ALTIJD JE USB STICK BIJ.

Wist je dat?

• Honger de beste saus is ? Zo kan de voorzitter of secretaris of internetverantwoordelijke de 
Flash uitprinten en laten rondgaan in de club tijdens de statutaire vergadering. Misschien doet 
dit de leden goesting krijgen om te schrijven, hetgeen een positief effect heeft voor de eigen 
club en de verscheidenheid van de Flash ten goede komt!

• Heel wat leden toch de moeite doen om zich de LIONS VISA CARD aan te schaffen ? Info bij 
Gewestvoorzitter werner.van.oosterwyck@advocaat.be. Werner kan u helpen bij het invullen, 
doorsturen en opvolgen van uw aanvraag!

• Wist-je-dat elk Lionslid volgende persoonlijke mail van onze nationale webmaster ontving: 
“Sinds enkele dagen is er een oplichter op het pad, die al enkele lions heeft bezocht. Hij beweert 
lion te zijn in Toronto, en is in het bezit van een gedrukte directory (iemand van ons is dus on-
voorzichtig geweest). Hij is blank met kort geknipt haar slank en ongeveer 1,65 m groot. Hij 
vertelt een heel geloofwaardig verhaal, dat hij o.a. zijn portefeuille 
kwijt is, en geen geld heeft om de trein naar Paijs te betalen waar hij 
het vliegtuig moet nemen naar Toronto. Zijn ticket heeft hij nog, zegt 
hij. Hij noemt zichzelf Patrick Anderson. Wij hebben de zaak onder-
zocht : Hij is totaal onbekend in Toronto, en al de rest van zijn verhaal 
is verzonnen. Als je hem aan de deur moest krijgen, hou hem aan de 
praat en verwittig de politie.”
Ondertussen kon een robotfoto worden gemaakt van de dader. Indien u dus deze persoon te-
genkomt: hou hem aan de praat en verwittig de politie !

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/library.html
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/library.html
mailto:werner.van.oosterwyck%40advocaat.be?subject=
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NUTTIGE INFO
11/11/2014 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
15/11/-14/12/2014 - LC Wetteren Rozenstreek: Zalm-eindejaarsactie
22/11/2014: Commissie Jeugd infovergadering
29/11/2014 - LC Zottegem: Concert Ellen Foley en receptie
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
14/12/2014: LC Evergem Vlaamse Valleien: Kerstjazz
28/02/2015: LC Zottegem: Hutsepotactie
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
24/03/2015: LC Gent Scaldis: Cinemagala
20/04/2015: Opleiding nieuwe leden
23/04/2015: BAD
24/04/2015 - LC De Pinte Millenium: Wijnkwis
25/04/2015: Districtsconventie 112A in Gent
25/04/2015: LC Aalst Dirk Martens: The Barry White Experience
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
09/05/2015: LC Torhout: Wine and Dine
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
13/06/2015: Nationale Conventie
21/06/2015: LC Zottegem: Brunch

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Deinze Viaene Luc
Izegem Meeuws Steven

Meer details over de nieuwe leden hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-concert-in-de-sint-jozefskerk
http://www.lions-112a.be/?events=lc-wetteren-rozenstreek-zalm-eindejaarsactie-2
http://www.lions-112a.be/?events=commissie-jeugd-informatiewerkvergadering
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zottegem-concert-ellen-foley-en-receptie
http://www.lions-112a.be/?events=lc-evergem-vlaamse-valleien-kerstjazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zottegem-hutsepotactie
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-interserviceclubquiz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-scaldis-cinemagala
http://www.lions-112a.be/?page_id=3336
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-wijnkwis
http://www.lions-112a.be/?events=lc-aalst-dirk-martens-barry-white-experience
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-wine-dine-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269

