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Beste Lions,

We zijn allemaal Lionsvrienden onder elkaar, maar voor ons allen telt uiteraard eerst de familie. 
Als gouverneur wens ik jullie, samen met uw familie, dan ook het aller, allerbeste toe voor 2016 ! 
Voor zoveel als mogelijk, geluk en gezondheid; en voor mijn leeftijdsgenoten die nog werken niet 
te veel ambras op het werk!
En wat mag ik de Lions dan toewensen? Een boeiend clubleven natuurlijk, met leuke en inte-
ressante vergaderingen. Sommigen hebben al hun fundraisingsevent achter de rug, maar voor 
de meesten staan die nog voor de deur. Ik wens jullie alvast alle succes toe met jullie komend 
evenement!
En in dit schrikkeljaar 2016 druk ik voor ons district ook een heel bijzondere wens uit… : dat 
we voor de beste kandidaat internationale directeur zouden kiezen op de bijzondere nationale 
conventie van 5 maart eerstvolgend, want die zal invloed uitoefenen op ons Belgisch Lionisme 
gedurende de eerstvolgende tien jaar. Dus ontzettend belangrijk voor al onze clubs!
Er zijn drie kandidaten (respectievelijk uit District A, B en D) en het zijn stuk voor stuk sympa-
thieke gasten, maar kandidaat Elien Van Dille, past Gouverneur en past Council Chairperson, lid 
van LC Ronse, heeft ongetwijfeld het meest efficiënte profiel. We moeten werkelijk alles in het 
werk stellen opdat hij verkozen zou worden… en daar is maar één methode voor: met het aantal 
stemgerechtigde leden per club aanwezig zijn op die bijzondere nationale conventie van 5 maart 
in Brussel-Diegem. 
Op ons districtsniveau werd hiervoor een taskforce in het leven geroepen, onder de dynamische 
leiding van Past Gouverneur Caroline Vanwynsberghe. Ik vraag jullie uitdrukkelijk hier een heel 
concrete en positieve respons aan te willen geven. Vanuit mijn functie als gouverneur, samen 
met de andere gouverneurs van het land, wensen wij ook een interessante inhoud te geven aan 
deze conventie, die de moeite waard zal zijn om bij te wonen; dat beloof ik u! Een aantrekkelijke 
uitnodiging volgt.
Beste vrienden, dit is waarschijnlijk het belangrijkste wat ons dit jaar overvalt! Niet omwille van 
de glorie van die ‘post’ als Internationale Directeur, maar omdat het beleid daardoor hier in ons 
Multiple District België in de komende jaren bepaald zal worden.

Ik reken op jullie !

André Goethals
Gouverneur 112A
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The District A-Team Presents… Elien Van 
Dille
Elien Van Dille for International Director 2016-2018! Dit is de doelstelling van THE DISTRICT A-TEAM 
dat bestaat uit de Gouverneur, Past-Gouverneurs Henry Vandendaele (LC Ronse-Renaix), Carlos De 
Troch (LC Aalst Dirk Martens), Harry Buelens (LC De Haan Permekeland), Pascal De Moor (LC De Pinte 
Millenium), Phil Coen (L.C. Aalst Dirk Martens) ,Wim Bonte (LC De Haan Permekeland) en mezelf.
Elien hoeven wij eigenlijk niet meer voor te stellen: een supergemotiveerd Lion, past-gouverneur én 
past-council chairperson, met heel veel internationale ervaring. Hij is bovendien perfect drietalig (Ne-
derlands, Frans, Engels) en spreekt bovendien ook een aardig mondje Duits. Als onafhankelijke, advi-
serende dienstverlener met bijzondere interesse voor aandeelhouders- en opvolgingsproblematiek in 
familiale ondernemingen, kan hij zich zonder probleem vrijmaken voor talrijke missies naar het bui-
tenland. Hij wordt niet enkel gesteund door zijn club en district, maar vooral ook door zijn echtgenote 
Cathérine.
Het is niet alleen een grote eer voor ons Multiple District Belgium om een International Director te kun-
nen voorstellen, het is vooral een buitenkans om ons MD op een hoger internationaal niveau te tillen.
We durven er op rekenen dat elke club zijn volledig aantal stemgerechtigheden naar de Nationale Conventie stuurt op 
zaterdag 5 maart 2016 ! Elke voorzitter ontving een lijst met het aantal stemgerechtigden. Deze lijsten zijn opgesteld 
aan de hand van de RME van 24/12/2015. Komen er leden bij in januari en februari, dan is het aantal stemgerech-
tigheden afhankelijk van het aantal leden op 1 maart 2016. Het principe is 1 stemgerechtigde per 10 leden. Maar 
15,25,35,45,55 leden worden respectievelijk afgerond naar boven, ttz 2,3,4,5 en 6 stemgerechtigden. Er kan NIET 
gestemd worden per volmacht. Elke Past-Gouverneur heeft bovendien een eigen stem. 
Er zullen gratis autobussen worden ingelegd vanuit Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent en Aalst (hapje, drankje en ani-
matie worden voorzien). Verdere info volgt !

WE GO4IT !

Caroline Vanwynsberghe – Campagneleidster en hopelijk champagneleidster…

BAD 2016: Ticketprijs 35% lager dankzij de 
Lions
Op 21 april 2016 gaat op het strand van De Panne opnieuw het rock- en belevingsfestival 
(Dranouter) BAD voor mensen met een beperking door. Circa 2000 mensen met een 
beperking nemen er dankzij de Lions aan deel. Go to www.lions112a.be  voor meer info. 
Maar liefst 28 clubs uit het District 112A steunden in 2015 het project financiëel en met 
manpower. Lions zorgde voor een totale betoelaging van EUR 46.000 op een totaal bud-
get van EUR 76.000. Ongeveer 100 lionsleden waren er ook aanwezig! Zonder de hulp en 
bijstand van al deze Lionsclubs kan het festival dus niet doorgaan.
Tijdens  de debriefing op 5 oktober 2015 werd  de financiële toestand  besproken, de te 
hoge consumptiekost voor de  deelnemers die sowieso een beperkt budget hebben, en 
vooral het verlangen van veel lionsleden naar meer hands-on  engagement . De visibiliteit van Lions was OK: Focus  
WTV verzorgde een spot van 33 seconden in trailer gedurende 10 dagen, en je kon niet naast de lionsvlaggen op het 
festivalterrein en het podium kijken.
Nieuw: bij het Streekfonds www.streekfonds.be heeft Lions een compagnon de route gevonden voor de gerichte 
verspreiding van de tickets.

Hugo Delbeke – LC Waregem

ƕƕ De toekomstige bruid van districtssecretaris Peter De Poorter (LC Roeselare) het huwelijk 
dat gepland stond op zaterdag 5 maart afblaast ? Peter vond er niets beters op dan zijn bruid 
te melden dat hij verkoos om op die dag naar de Nationale Conventie van de Lions te gaan om 
voor Elien te stemmen… Wordt ongetwijfeld vervolgd !

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/beschikbare-stemmen-per-club/
http://www.lions112a.be
http://www.streekfonds.be
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ƕƕ Het CEP programma van naam veranderd is en nu CQI heet (Club Quality Initiative)?
ƕƕ Ons district momenteel 1927 leden telt in 54 clubs?
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Zalig Kerstfeest
Voor de tiende maal op rij stroopten de dames van Lions Oostende BO4 hun mouwen op. De laatste 
maandag vóór 25 december worden traditiegetrouw kerstpakketten gevuld. Van pasta en bolog-
nesesaus, kaarsjes en servetten, tot tandpasta en parfum, cornflakes en fruitsap, en een leuk stuk 
speelgoed, alles wordt door de leden gesprokkeld bij leveranciers. Claudine Michel verzamelt en-
thousiast en met de helpende handen van de leden wordt food en non food vlot ingepakt. Waar we 
in het begin een 23-tal tassen vulden voor de gezinnen met contextbegeleiding worden er nu bij  42 
families in het Oostendse door hun begeleiders van Arcade (het vroeger ’t Veer) een welkome steun 
afgeleverd. De nood is er. En “Where there’s a need ,there is a Lion”

Gaétane Rombaut- LC Oostende BO4

LC Damme-Zwin blijft niet langs de zijlijn 
staan!
Toen het één-journaal een reportage uitzond over jonge asielzoekers uit het op-
vangcentrum te Sijsele die willen meetrainen met de voetbalploeg SVV Damme 
zonder over het juiste schoeisel te beschikken, ging de bal aan het rollen. 
“Die voorzet kunnen we niet laten overwaaien” dachten wij en prompt werden er 
contacten gelegd. De trainer was laaiend enthousiast en de verantwoordelijke 
voor het opvangcentrum vond het schitterend. Een oude bekende en invoerder 
van sportartikelen werd bereid gevonden ook een flinke trap te geven in de rich-
ting van dit goede doel.
Zaterdag 12 december was het dan zover. In aanwezigheid van pers en politiek 
werd het materiaal overhandigd aan een selectie van Afghaanse jongens die 
onmiddellijk konden overgaan tot een pas-sessie. Dat daarmee de levensduur 
van hun gewone schoeisel ook flink zou toenemen was meegenomen.
Dankzij de medewerking van leverancier ASW NV konden we finaal 60paar schoenen leveren aan SVV Damme alsook 
40 paar beenbeschermers, kousen, truitjes en keeperhandschoenen.
De reportage kan je nog zien op http://www.focus-wtv.be/nieuws/asielzoekers-krijgen-voetbalschoenen-sijsele
LC Damme-Zwin, een bescheiden club die hier mooi heeft gescoord! 

Dany Loeys – LC Damme-Zwin

Jonge vrijwilligers gezocht!
Aan alle Lions-leden wordt gevraagd om opmerkzaam te zijn. We zijn op zoek naar jongeren die zich vrijwillig inzetten 
voor een betere samenleving (van 15 tem 18 jaar oud - max 19 jaar oud op 30/06/16).  Het is belangrijk dat wij die jon-
geren eens in de bloemetjes zetten en huldigen via onze jaarlijkse Lionswedstrijd voor de Young Ambassador Award.
Ga dus allen massaal op zoek naar jongeren die zich onderscheiden door hun spontaan sociaal engagement!  Kijk bij 
jullie sociale doelen. Vraag na bij jullie gemeentebestuur. Zoek in scholen, ziekenhuizen, ouderentehuizen, jeugd- en 
sportverenigingen, …  Maak promotie via Facebook.  Plaats de boodschap op jullie website.
Het reglement en de flyer vinden jullie op www.lionsinternational.be.
Voor vragen kunt u terecht bij uw YAA-verantwoordelijke: pascaldemoor@telenet.be.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 februari 2016.

Pascal De Moor – Voorzitter Commissie YAA

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.focus-wtv.be/nieuws/asielzoekers-krijgen-voetbalschoenen-sijsele LC Damme-Zwin
http://www.focus-wtv.be/nieuws/asielzoekers-krijgen-voetbalschoenen-sijsele LC Damme-Zwin
http://www.lionsinternational.be
mailto:pascaldemoor%40telenet.be?subject=
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ƕƕ Jimmy Carter een Lion was vóór hij President werd maar de Lions nog steeds genegen 
is en steunt met zijn Jimmy Carter Fonds ?

Lions kerstboomactie, met 100% digitale 
marketing
LC Gent-Gand en Gent Leieland (met Leo’s) sloegen de handen in elkaar om kerstbomen 
te verkopen t.v.v. De Fontein(*), naar het model van de succesvolle acties van ‘Noël pour 
Tous’ in Brussel.
Leden van beide clubs verzamelden duizenden mailadressen die werden aangeschreven 
in een vier-trapsbenadering (uiteraard met alle respect voor de anti-spam-wetgeving). 
Commerciële nieuwsbrieven van individuele leden werden tevens uitgebreid met actie-
informatie. Zo ging de boodschap 121.006 keer de deur uit, versterkt door een Facebook-
campagne met 15.135 vertoningen.
Bestellen verliep via een eigen “http://lions.christmas” webshop met elektronische incasso.
Het afhaalmoment in Heusden en Sint-Martens-Latem was één groot feest, met muziek, jenever en natuurlijk glüh-
wein. Kerstsfeer en vriendschap alom!
Een erg geslaagde eerste editie die het beste doet beloven voor de komende jaren! 
Niet alleen een uiterst positieve ervaring met het bundelen van krachten uit twee clubs, maar ook nog eens een puik 
financieel resultaat, integraal ten gunste van De Fontein en van Crianças do Mundo.
(*) De Fontein (Gent): basishygiëne voor daklozen (douches, wassen van kledij, kleine wondverzorging)

Geert Gysel – LC Gent Leieland

Echt leuk was het niet, maar het moest 
wel!
Net zoals een golfspeler naar de jaarlijkse algemene vergadering van zijn sportvereniging trekt, waren de dappersten 
onder ons aanwezig op de algemene vergadering van onze twee nationale Lions vzw’s op 5 december laatstleden. 
Echt leuk is dat niet, maar het is ergens een morele verplichting. 
We kregen er positieve en negatieve cijfers voorgeschoteld,  allemaal tot op de komma juist, want alles werd met 
quasi een éénparigheid van stemmen goedgekeurd. Dit is dan toch een geruststelling dat met ons lidgeld op een 
correcte manier wordt omgegaan. 
Voor wie regelmatig aanwezig is op dergelijke vergaderingen is het wel iets leuker, want daar ontmoet je vele Lions 
van over heel het land… daar leer je de laatste weetjes over het reilen en zeilen van onze moedervereniging. En wie 
ooit een internationale conventie heeft bijgewoond,  ontmoet er graag een paar vrienden terug die hij anders minder 
ziet. Net zoals voor een zonevergadering: hoe meer je gaat, hoe leuker het wordt… 
En dit jaar met een speciaal tintje: elk district mocht een kandidaat ‘Internationale Director’ naar voren schuiven… de 
spanning was er te voelen! Uiteindelijk toch nog best leuk!

Word peterclub van een jonge muzikant
Zoals reeds gemeld vinden de selectieproeven van de Lions-muziekwedstrijd voor viool plaats op 10 april 2016 in 
Brussel en de finale op 24 april 2016 in Mechelen (zie flash van december en de website van 112A).
Naast het sociaal engagement van Lions is er ook de Lions belangstelling voor jeugd en cultuur. Met de muziekwed-
strijd verenigen we jeugd en cultuur. Jouw club kan het peterschap opnemen voor een jonge deelnemende violist. Hij/
zij zal je dankbaar zijn en graag een muzikaal intermezzo verzorgen bij één van je activiteiten.
Info: Flash december - website 112A.

Jan Van Eyck LC Tielt

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Ik geef je een roosje, mijn roosje….
Tijdens het weekend van 5-6 december ll., hield Lions Club Geraardsbergen haar traditionele kerst-
rozenverkoop ten voordele van al hun sociale doelen, maar in het bijzonder ten behoeve van de 
armoedebestrijding in de regio.
De leden gingen voor de verkoop op stap in de straten en vatten post aan de uitgang van de grotere 
magazijnen in Geraardsbergen en Brakel.
Verschillende organisaties die wij jaarlijks steunen, boden dit jaar spontaan hun hulp aan bij de 
verkoop.
 ‘We Serve’ inspireert, leidt tot een mooie samenwerking en integratie van de verschillende betrok-
ken groepen. Mooi!
In totaal werden er een 1500-tal rozen verkocht. Een succes!
Nogmaals een hartelijke dank aan iedereen die tot dit succes heeft bijgedragen!

Marc Baisier – LC Geraardsbergen

De tijd van toen?… Helemaal niet!
Eenmaal per jaar komen alle past-gouverneurs samen op uitnodiging van de zittende gouver-
neur. Uiteraard werd het een heel gezellig middagmaal, dit jaar in het clubhouse van de Golf van 
Latem, met een anderhalf dozijn eminent geëngageerde aanwezige Lions. 
Niets officieel, maar er werd gepraat over het reilen en zeilen van het district, soms ook een 
beetje over de tijd van toen, … maar vooral allen permanent bezorgd om de goede gezondheid 
van het Lionisme in Oost- en West-Vlaanderen.
Dit jaar kreeg het gezelschap een interessante powerpoint-uiteenzetting over de uitdagingen 
die onze clubs te wachten staan in de komende jaren. Materie genoeg voor het district om 
zeker alert te blijven en de clubs bij te staan waar het kan. We moeten een modern en levendig 
district blijven, gericht op onze toekomst en soms betekent dat uit onze comfortzone moeten 
of durven gaan.
En met een knipoogje nog dit: elke aanwezige betaalde zijn dinertje, terwijl het aperitief door de 
gouverneur himself aangeboden werd. See you next year!

My name is BOND, James Bond
De dynamische voorzitter Conrad Everaerdt van Lions Club Menen stapte eens af van het 
jaarlijks prachtig GALA-Bal en koos resoluut voor een nieuwe formule. 
Alle leden en hun Ladies werden voor de kar gespannen om de nieuwe formule, een film-
gala met de première van de James Bond film “Spectre” gevolgd door een uitgebreide 
verzorgde receptie, volop te promoten en te ondersteunen.
Het werd een grandioos succes. Maar liefst 3 zalen waren uitverkocht en een 1000-tal 
sympathisanten kochten een kaart, kwamen de film bekijken en genoten van de aange-
boden hapjes en drankjes.
Voor de film werden 3 goede doelen met een cheque beloond voor hun fraai vrijwilligers-
werk: een totaal bedrag van 10.000 euro werd respectievelijk aan VZW Love In Action (5.000 euro ), VZW Donate-a-
Dog ( 2500 euro) en Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Wevelgem (2.500 euro) op de avond zelf overhandigd.

Filip Debo - Secretaris Lions Club Menen

ƕƕ Je alle correcte logo’s in alle vormen en kleuren kan terugvinden op http://members.lions-
clubs.org/EN/resources/logos/correct-logo-print-web.php

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/logos/correct-logo-print-web.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/logos/correct-logo-print-web.php
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Lichtjes in Herzele 
Naar jaarlijkse traditie stond Lions Club Herzele op 11 december op de Kerstmarkt in 
Herzele, georganiseerd door het Gemeentebestuur en de raad voor lokale economie. 
Wij hebben, in tegenstelling tot de andere verenigingen, een eigen kerststal. Deze wordt 
dezelfde ochtend door onszelf opgebouwd en ’s anderendaags terug afgebroken, dat 
bespaart ons weeral een teambuilding weekend….
De weergoden waren ons niet gunstig gezind, maar “elk nadeel hep se voordeel”: onze 
eigen kerststal is groot genoeg, zodat men in het droge kan consumeren…. Blijven han-
gen was dus de boodschap! Dit jaar boden we naast de vertrouwde cava, gluhwein en 
warme choco, ook Orval in kleine glazen en champagne aan. Dit resulteerde ondanks/
dankzij het mindere weer in een mooi resultaat van o.a. 12 bakken Orval.
De Kerstmarkt is voor ons belangrijk om ons in de gemeente positief in de kijker te 
stellen. We geven dan ook steeds een cheque af voor onze (lokale) goede doelen. Dit 
jaar schonken we telkens 500 € aan “Op de fiets voor iets” die de 1000km voor ‘Kom op 
tegen Kanker”-fietsen en aan de VZW Canisha die zich inzet voor assistentiehonden.

Frank De Clippel – L.C. Herzele

Lions Club Kortrijk Leie Serves with a Tas-
te For Charity
Onder het motto “A Taste For Charity”, het fundraisingsevenement van Lions Club Kor-
trijk Leie, was Kortrijk op 19 december 2015 hét trefpunt van gastronomie en filantropie. 
Tien topchefs van Kortrijk zetten die avond Kortrijk op de kaart als het culinair epicen-
trum van West-Vlaanderen, ja zelfs van Vlaanderen; met hun aanwezigheid en hun ta-
lent onderschreven zij hun maatschappelijk engagement. Talrijke sponsors zorgden 
met hun inbreng niet alleen voor een bron van liefdadigheid maar ook voor een blijk van 
levenslust. 
Dit uniek evenement werd een schot in de roos, dankzij de inzet, het enthousiasme en 
de passie van onze fundraisingscommissie. Een duizendtal aanwezigen hebben kun-
nen genieten van culinaire hoogstandjes en van een unieke sfeer in het Xpo Meeting Center, en dat voor het goede 
doel.
 Het lijdt geen twijfel dat dit maiden-initiatief een vervolg zal kennen!
Dit project wordt in het voorjaar 2016 voor het goede doel onderschreven met de Prijs Lions Club Kortrijk Leie uitge-
reikt onder het motto ‘Naar een betere Verstand-Houding’; de opbrengsten van de fundraising gaan ditmaal naar een 
project dat maatschappelijk kwetsbare jongeren steun verleent. 

Paul Beghin - Voorzitter LC Kortrijk Leie

ƕƕ Twee dames Lions (Emilie van LC Waregem) en Anneke (LC Oostende BO4) op de cover 
prijken van de Italiaanse LION ? Het zijn toch snoepers die 
Italianen…

Wist je dat?

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


JANUARI 2016  I  8flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Onbekend = onbemind
Onbekend is onbemind. Dat geldt voor personen en dingen en zeker ook voor onze organisatie. 
Hoe een club functioneert, dat weten we allemaal. De zone, het gewest en het district? Dat is 
al wat moeilijker. Het multiple district? Ja dat is Houba! En Lions Clubs International dat is Oak 
Brook. Punt. 
Noch Houba of Oak Brook zijn erg geliefd en worden makkelijk geassocieerd met geldverslin-
dende instellingen voor “apparatsjiks”. Maar is dat wel zo? 
En hoe motiveer je “koele minnaars van de organisatie” om leidinggevende functies op te ne-

men? Moeilijk natuurlijk en zo missen we een belangrijk deel van het potentieel.
Onbekend is onbemind en daar willen we wat aan doen. Op zaterdag 16 januari 2016 is er een infodag voor onze 
Lions Ambassadeurs waar we het onder andere zullen hebben over het hoe en waarom van onze internationale 
organisatie. En we gaan het ook hebben over dames en Lions. PCC Elisabeth Haderer, een vooraanstaand Lion uit 
Nederland komt het ons vertellen.
Meer gekend, meer bemind…

Harry Buelens en Carlos De Troch – Voorzitters GMT/GLT

Mopjes
Wat is het ? Het zit in uw vrouw haar broek en daardoor voelt ze zich erg veilig ? Een inlegkluisje.

Waarom neemt een dom blondje een doorzichtige broodtrommel mee naar haar werk ? Dan kan ze zien of ze naar 
het werk gaat of naar huis gaat.

Vraagt de ene ondernemer aan de andere: Waarom zijn jouw medewerkers altijd op tijd ? Heel eenvoudig! 30 mede-
werkers en slechts 20 parkeerplaatsen.

Baas tegen een blondje: Je hoeft maandag niet meer te komen. Zegt het blondje: ok tot dinsdag ! 
(Deze laatste 3 mopjes werden ingestuurd door Filip Debo-LC Menen)

Akke akke tuut tuut
Een moeder was in de keuken aan het werken, toen ze haar vijfjarig zoontje hoorde spelen in de living met zijn trein-
tjes. Ze hoorde de trein stoppen en haar zoontje zeggen: “Al de imbicielen die nu willen afstappen moeten gdvrdmme 
maken dat ze van de trein zijn, want dit is de laatste halte! En al de onnozelaars die nu willen opstappen moeten ma-
ken dat ze met hun luie kont op de bank zitten want wij gaan vertrekken !” De verbaasde moeder stapt de living in en 
zegt tegen haar zoon: “Zulke taal gebruiken wij niet in dit huis, maak dat je in je kamer zit en dit voor twee uren. Als je 
terug uit je kamer komt wil ik zo geen woorden meer horen!” Twee uren later zit het zoontje terug in de living te spelen 
met zijn treintjes en hoort de moeder haar zoontje zeggen: “Aan al de passagiers, vergeet aub uw bagage niet mee 
te nemen. Wij danken u en hopen dat het een aangename reis was en hopen u weldra terug te mogen ontmoeten.” 
Ze hoort haar kleine bengel verder vragen: “Voor al degenen die juist terug zijn opgestapt, niet roken in de trein aub. 
Wij hopen dat u vandaag een aangename en ontspannende reis met ons kan meemaken.” Op het moment dat de 
moeder begint te glimlachen, hoort ze haar zoontje zeggen: “En voor al degenen die pisnijdig zijn met de twee uren 
vertraging, u moet bij die trut in de keuken zijn!!” 

http://www.lions-112a.be
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“Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn capaciteit om een boom te beklimmen, zal die zijn 
ganse leven denken dat hij dom is.”

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info

16/01/2016 Infosessie Lionsambassadeurs
10-16/01/2016 Worldwide Week of Service
13/01/2016 LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival
19/02/2016 LC Herzele: Comedy Avond
25/02/216 LC Kortrijk: Filmavond
27/02/2016 LC Brugge: One Man Show Arnout Van Den Bossche + Walking Buffet
05/03/2016 Bijzondere Nationale Conventie i.v.m. aanstelling internationaal Directeur
05/03/2016 LC Gent Leieland: Comedian-mentalist Gili
07/03/2016 Infosessie nieuwe leden
19/03/2016 LC De Haan Permekeland: Soul Legends in Concert
23/04/2016 Districtconventie 112A in Kortrijk
21/05/2016 LC Torhout: Wine & Dance
25/05/2016 Afsluiter Werk van de Gouverneur in de KBC toren te Gent
04/06/2016 Infosessie nieuwe zone en gewestvoorzitters
06/06/2016 Infosessie nieuwe clubbesturen (voorzitter, secretaris, penningmeesters)
11/06/2016 Nationale Conventie MD in Mechelen
24-28/06/2016 Internationale Conventie in Fukuoka Japan

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
LC Oudenaarde Gevaert Thomas
LC Oudenaarde Van Wambeke Pieter
LC Ronse-Renaix Vidts Dirk
LC Tielt Vanlerberghe Bart
LC Tielt Leupe Filip
LC Zottegem Verhaeghen David

Meer details over de nieuwe leden vindt u hier.

In Memoriam

Club Naam Voornaam

LC Denderleeuw Denderlions Jacobs Johan

LC Kortrijk Leysen Charles

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

Deadline artikels flash februari: 20 januari

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/?events=lc-kortrijk-leie-kreeftenfestival-3
http://www.lions-112a.be/?events=lc-herzele-comedy-avond
http://www.lions-112a.be/?events=lc-brugge-one-man-show-arnout-van-den-bossche-walking-buffet
http://www.lions-112a.be/?events=lc-gent-leieland-comedian-mentalist-gili
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-haan-permekeland-soul-legends-in-concert
http://www.lions-112a.be/?events=lc-torhout-dine-dance
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
http://www.lions-112a.be/?page_id=429
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