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Beste vrienden, 

 

 

Dank zij het Youth Camp and Exchange programma van Lions Clubs International wordt onze 

jongeren een unieke gelegenheid aangeboden 

 

 Jij of jullie vrienden hebben misschien kinderen of kleinkinderen in de leeftijdsgroep van 

17 tot 21 jaar? 

 

 Jullie wensen hen een onvergetelijke en nuttige ervaring aan te bieden ? 

 

 Jullie Lions Club wil nuttig werk leveren met de scholen in haar regio wat eventueel kan 

resulteren in een betere verankering en visibiliteit in haar omgeving ? 

  

In dat geval is het Youth Camp and Exchange programma van Lions Clubs International voor 

jullie bestemd! 

  

 Meer dan 50 jaar ervaring in jeugdwerking 

 

 Meer dan 100 bestemmingen verspreid over de 5 continenten 

 

Elk jaar, nemen rond de 7500 jongeren uit de hele wereld deel aan het programma  “YCE “ 

Hiervan zijn er een 100-tal in/uit België. 

 

Één van de vele redenen om ook de jonge generatie van vandaag hiervan te laten mee proeven! 

 

 

Alle info over dit programma is beschikbaar op de website www.lions.be en in de 

informatiebrochure. 

 

 

Met vriendelijke Lions groeten 

De commissie YCE 

http://www.lions.be/
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 What’s in a name ? 
 

Youth Camp and Exchange 

 

Youth Camp and Exchange (afgekort YCE) is een internationaal Lions jeugduitwisseling 

programma dat sinds 1961 aan jonge mensen de gelegenheid biedt om op een zinvolle wijze in 

contact te komen met mensen uit andere landen, hun te laten deelnemen aan het dagelijkse 

gezinsleven en hun te laten kennismaken met andere culturen. 

 

Het is tevens een programma dat d.m.v. de jeugduitwisseling, Lions Clubs uit verschillende 

landen met elkaar in contact brengt. 

 

Het is de lokale Lions YCE organisatie die de contacten onderhoudt met de gastgezinnen en ook 

het voorafgaande of aansluitende lokale jeugdkamp organiseert. 

 

Youth Exchange 

 

Je bent tussen de 17 en 21 jaar,  

Je wil reizen en andere jongeren in de wereld ontmoeten 

Je bent bereid andere gewoonten te aanvaarden, andere culturen te beleven  

Je kan je vlot uitdrukken in het Engels  

Je bent bereid tijdens de zomervakantie meerdere weken te verblijven bij een onthaalgezin, 

deel te nemen aan een jeugdkamp en je land te vertegenwoordigen … 

 

 Contacteer ons dan zo snel mogelijk want ….”first comes = first served !” 

 

Je ouders en/of een Lions Club dienen wel bereid te zijn om “wederkerigheid” aan te bieden.  

Je kandidatuur dient gesteund te worden door een Lions Club. 

 

 

Youth Camps 

 

Aansluitend aan het verblijf in het gastgezin, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

jeugdkamp in het land van je verblijf. Tijdens het kamp worden er tal van activiteiten 

georganiseerd die de deelnemers de gelegenheid bieden zoveel mogelijk van elkaar te leren. 

 

Elke deelnemer is vertegenwoordiger van zijn/haar land en geeft dus ook een presentatie aan 

de anderen. 

 

 Kijk snel op de contactpagina wie je kan contacteren i.v.m. je kandidatuur 

 



 

YCE_Practical_Info(NL)  Pagina 1 / 2 

 

Youth Camp and Exchange 2013-2014 
  

 

 
 

 

 Praktische Info & FAQ’s 
 

Waar is Youth Camp and Exchange actief ? 

In de vijf continenten, van Alaska tot Australië, van Peru tot Japan, zonder de kampen te 

vergeten die in Europa gaan, van Finland tot Sicilië….  

 

Een volledig overzicht van landen vind je op 

www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/yce_directory.pdf. 

Lions MD112 België heeft niet met alle landen een uitwisselingsakkoord. Voor meer informatie 

contacteer je best de District verantwoordelijke (Zie Contacten). 

Lijsten met bestemmingen die via de Belgische organisatie beschikbaar zijn, worden regelmatig 

geactualiseerd op de YCE website (www.lions.be).  

 

 

Hoe lang duren de kampen?  

In functie van het land, duurt een kamp één tot twee weken. Zie de lijst op de website. 

 

 

De activiteiten van de kampen 

Sporten, groepsactiviteiten en –spelen, rondleidingen. Het aangeboden activiteitenpakket is zeer 

ruim en elk kamp ziet het als een erezaak om een evenwichtig en gevarieerd programma aan te 

bieden aan de jongeren die deelnemen. 

Enkele recente voorbeelden van activiteiten van een jeugdkamp in:  

 

 Alaska  : begeleide wandeling in gletsjers 

 Australië  : surf initiatie, bezoek aan het Great Barrier Reef 

 Californie  : rafting 

 Japan  : inleiding tot de lokale cultuur 

 Indonesië  : ontdekken van de lokale ambachten en gewoonten 

 Maleisië  : ontdekking van de plaatselijke fauna 

 Peru  : kennismaking met de eeuwenoude geschiedenis 

 Enz…… 

 

  

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/yce_directory.pdf
http://www.lionsinternational.be/cms/index.php?page=youth-exchange&hl=nl_NL
http://www.lions.be/


 

YCE_Practical_Info(NL)  Pagina 2 / 2 

 

Youth Camp and Exchange 2013-2014 
  

 

Hoeveel kost de deelname aan het kamp?  

Deelname aan het kamp zelf is meestal gratis, enkele kampen vragen inschrijvingsgeld  

De reis is echter niet gratis ! 

 

Hoeveel kost de reis? (heen en terug – afhankelijk van de uiteindelijke bestemming). 

- Europa : reken met +/- 500 € 

- VS&Canada : 1.000 à 1.200 € 

- Verre Bestemmingen : 1.000 à 2.200 € 

Andere kosten (persoonlijke uitgaven en eventueel inschrijvingsgeld voor het geselecteerde 

kamp) zijn ten laste van de familie van de jongere. Het verblijf bij het gastgezin is gratis. 

 

Tevens vragen wij ook bij de inschrijving de betaling van een administratieve kost van 115,- 

euro per deelnemer, die ook de verdere ondersteuning dekt (zie § De reis). 

 

 

De reis 

De Nationale Commissie YCE (secretarissen Outgoing) organiseert de reis in zijn totaliteit : 

 reservatie van de kampen 

 verblijf bij onthaalfamilies 

 reservatie en aankoop van de vliegtuigtickets ( internationaal en lokaal )  

 annulatieverzekering 

 onthaal bij aankomst en vertrek 

 

Praktische en gedetailleerde informatie betreffende de reizen en de verblijven worden bekend 

gemaakt tijdens een briefingsessie in de loop van de maand mei 2014.  

 

 

Deelnemen en Inschrijven 

Het is belangrijk dat de kandidatuur wordt gesteund door een Lions Club, zo niet wordt de 

aanvraag niet verder behandeld. 

 

Vanwege sommige internationale verplichtingen, is het noodzakelijk dat het 

inschrijvingsformulier zeer nauwgezet wordt ingevuld. (zie Procedure voor het invullen van de 

aanvraag). 

 

Het is uiteraard ook belangrijk dat de deelnemer in orde is met de administratieve richtlijnen en 

documenten opgelegd door het land van bestemming. 
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 Getuigenissen van deelnemers 
 

De Coster Louise – ISRAEL - 2011 
 

Mijn broer ging twee jaar geleden mee met Youth Exchange naar Amerika. Hij kwam in contact 

met dit uitwisselingsprogramma door mijn vader die lid is van Lions Club Dirk Martens, Aalst. 

Mijn broer spreekt al heel zijn leven over het feit dat hij later naar Amerika wil uitwijken. 

Daarom vonden mijn ouders het een goed idee om een eerste kennismaking met Amerika te 

beleven door middel van Youth Exchange. Toen mijn ouders hem naar het vliegveld brachten 

was hij kwaad, hij wou niet meer gaan, had er geen zin meer in. Maar toen hij 5 weken later 

terug thuis kwam bleek het de beste ervaring ooit te zijn. Ik kon het moeilijk geloven. Zo lang 

weg zijn van huis, helemaal alleen het vliegtuig op, helemaal alleen in een vreemd land, 

helemaal alleen bij een gastgezin dat enkel een andere taal sprak. Ik luisterde naar mijn broer 

zijn verhalen, vol enthousiasme, vol spanning. Dat was het moment dat ik besloot om ooit een 

wereldreis te maken. Dat was het moment dat ik besloot om zelfstandiger te worden, nieuwe 

culturen te ontdekken en mensen te leren kennen van over heel de wereld. 

 

Twee jaar later was het zover. Ik wou ook deelnemen aan Youth Exchange. Ik besloot niet meer 

te denken aan de dingen die konden misgaan, de dingen die konden tegenvallen. Ik sloot mijn 

ogen en dacht aan de nieuwe culturen, de nieuwe mensen, de verschillen of gelijkenissen, de 

kennis, het zelfstandig worden. Dat is dan ook de reden waarom ik het land Israël koos. Het was 

zo ‘ver van mijn bed’, zo nieuw. Israël is het land waar bijna elke godsdienst zijn oorsprong 

vindt. Israël is het land dat steeds weer op het nieuws verschijnt. Het land waar iedereen 

slechte commentaar op geeft maar niemand ooit naar toe gaat. Mensen hebben zoveel 

vooroordelen. Niet alleen de mensen rondom me maar ik zelf ook. Ik besloot de uitdaging aan te 

gaan. Ik wou met mijn eigen ogen zien wat Israël te bieden had, te betekenen had qua cultuur, 

qua mensen, qua kennis. 

 

Een half jaar later vertrok ik vol zenuwen om 4u ’s nachts naar de luchthaven. De realiteit kwam 

dichter. Het was zover. Ik begon nu aan de slechte dingen te denken. De dingen waarvan ik 

schrik had. Niet in de groep passen, een gastgezin hebben waar ik me niet goed bij voelde, 

heimwee, het land dat zou tegen vallen. 

 

Na een tussenlanding in München kwam ik 4u later toe in Israël. Ik werd verwelkomd door een 

groep van moeders en vaders. Niet alleen de warmte van mijn gastmoeder overviel me meteen 

op het moment dat ik uit het vliegtuig stapte maar ook de temperatuur van de hete zomer daar. 

Mijn gastmoeder vloog in mijn armen. Samen met het andere meisje in mijn gastgezin spraken 

we als enige Frans met mijn gastmoeder die in Frankrijk was opgegroeid. Ze was zo warm, zo 

enthousiast en lief voor mij. 
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Een paar dagen later ontmoette ik de rest van de groep. Dat was de avond voor we allemaal 

samen op kamp vertrokken. We waren met 30 mensen verspreid over 21 verschillende landen. 

Ik was de enige van België; waar ik achteraf heel blij mee was. Ik kon zo mijn talen goed 

oefenen, voelde me speciaal en wanneer ik nood had aan een goed gesprek in mijn eigen taal 

had ik nog altijd mijn vriendin Anneleen uit Nederland. 

 

Ook al ben ik heel sociaal toch was het moeilijk om de eerste week echte vrienden te maken. 

Soms voelde ik me een beetje alleen. Maar ik denk dat er velen waren die zich zo voelden. 

Iedereen was immers alleen gekomen. Langzaam begon iedereen meer los te komen, er 

begonnen zich al hechte banden te vormen tussen sommigen maar bij mij gebeurde dat pas 

echt na 6 dagen. De tweede week sliep ik samen op de kamer met 3 andere meisjes dan de 

eerste week en met hen beleefde ik een hele leuke tijd. Dat deed mij beseffen dat je niet te snel 

de moed moet laten zakken maar gewoon positief moet blijven. 

 

De eerste 4 dagen van het kamp bezochten we het Noorden van Israël. Daar gingen we naar 

Caesarea, Haifa, Akko, de Golan hoogvlakten, een school voor priesters, het meer van Galilea, 

Nazareth. We daalden af van een berg, we gingen fietsen, we gingen kanovaren, we dansten, 

we leerden nieuwe godsdiensten kennen. In het weekend verbleven we bij ons gastgezin en 

spraken we af met de andere jongeren die mee waren. We gingen samen iets drinken, samen 

naar het strand, we dansten samen salsa (of probeerden toch) We creëerden nieuwe 

vriendschappen met jongeren van over heel de wereld. En natuurlijk namen we deel aan de 

Sabbat die elke vrijdagavond in het gastgezin werd gevierd met de hele familie. Zo leerde ik ook 

de kinderen en kleinkinderen van mijn gastmoeder kennen. 

 

De week daarop vertrokken we weer 5 dagen op kamp. Deze keer bezochten we het zuiden van 

Israël. Daar zagen we Jeruzalem, de Klaagmuur, het mooiste museum dat ik ooit heb gezien: 

het Holocaust museum waar we een geweldige gids hadden, we “zwommen” in de dode zee, we 

stonden op om 4u om te gaan bergbeklimmen om dan van op de top de zonsopgang te zien, we 

verbleven in een woestijn, we bleven een nacht in tenten bij de bedoeïenen, we reden op 

kamelen, we gingen naar Eilat: wat zowat het warmste deel van Israël is met een gemiddelde 

van 45 graden. 

Hierop volgden weer 9 dagen in ons gastgezin en natuurlijk de feestjes. We gingen met de 

groep op safari en bezochten het hoogste gebouw van Tel Aviv met een prachtig uitzicht. We 

deden onze presentaties, bezochten het diamant museum en bezochten een Kibboets (een 

gemeenschap waarbij iedereen alles met elkaar deelt). 

 

Ik vond de organisatie geweldig. De gidsen van het kamp waren ook fantastisch. Het was 

onvoorstelbaar leuk om allemaal zo dicht bij elkaar te ‘wonen’ in Tel Aviv of in mijn geval 

Ramat-gan. Tijdens het kamp verbleven we in mooie hostels en deden we van ‘s morgens tot ‘s 

nachts dingen met elkaar. Ik heb gedurende het kamp de mooiste dingen ooit bezocht en de 

momenten dat we bij ons gastgezin waren hadden we dan weer meer ontspanning. Ik heb 

zoveel geleerd, zoveel verhalen gehoord, ik heb niet stil gezeten en van elke dag genoten ook al 

was het meestal té warm. We kregen veel vrijheid en dat leerde mij zelfstandiger te worden, op 

te groeien. Door de verschillende cultuur en levenservaringen van verschillende mensen zijn 

mijn ogen beginnen open gaan hoe goed ik het heb. Ik besefte dat ik het leven met beide armen 

moet omhelzen en elke kans die ik krijg moet grijpen om te leren over alle gebeurtenissen in 

deze wereld. 

 

De hoofdreden waarom ik dit land koos was de slechte voorstelling van Israel in de media. Ik 

kan zeggen dat ik me nooit onveilig heb gevoeld ook al liep iedereen tussen 18 en 20 rond in 

hun legeroutfit en sommigen met een geweer. Je voelt wel de vijandigheid tussen Israël en zijn 

buurlanden zeker omdat ze heel nationalistisch zijn. We hebben vele verhalen gehoord over de 

Holocaust en de verschillende oorlogen, we hebben plaatsen gezien die afgebakend waren met 

prikkeldraad en landmijnen, we hebben soldaten ontmoet die vochten voor hun land, die 

vochten in de Gaza. En toch is Israël in mijn ogen geweldig, elk aspect ervan. 
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Om af te sluiten wil ik gewoon nog even kwijt dat dit de beste ervaring ooit was. Ik voel me zo 

gelukkig dat ik deze reis heb mogen meemaken en ze zal voor altijd in mijn geheugen gegrift 

staan. Ik heb al veel landen gezien, veel reizen gemaakt maar dit was echt iets speciaals. Een 

land dat ik nooit meer zal vergeten. 

Ook al doet het me verdriet om terug te denken aan het afscheid dat ik heb moeten nemen van 

het land, de cultuur en vooral de ongelofelijke mensen ben ik toch blij dat ik mijn verhaal aan 

jullie kan vertellen. 

 

Louise De Coster 

Lions Club Aalst 

 

Raemdonck Nicholas – MALAYSIA - 2011 
 

Kuala Lumpur 

Mijn eerste gastfamilie in Kuala Lumpur was een zeer 

sympathieke familie. Mijn gastouders hadden ongeveer 

dezelfde leeftijd als mijn ouders en dan had ik nog een 

zus van 18 jaar, zelfde leeftijd als ik, en een broer van 

14 jaar oud. De voertaal binnen de familie was ook 

altijd Engels waardoor ik mij ook snel op mijn gemak 

voelde, omdat ik alles kon verstaan. 

Mijn familie hield heel erg van eten, net als ik, dus 

hebben ze geprobeerd om mij zoveel mogelijk 

verschillende soorten Aziatisch eten te laten proeven. 

Het meeste was Chinees en Maleis maar verder heb ik 

ook Indisch, Japans, Koreaan en Thai gegeten, maar 

bijvoorbeeld ook het lokale fruit. Vooral al de Malaise 

eetkraampjes op straat, het Japanse sushi restaurant en drinken uit een kokosnoot gaan mij bij 

blijven. 

Verder heb ik ook 2 keer van een Chinese voetreflexmassage genoten, waarbij naast de voeten, 

ook de rug en de benen hardhandig werden gemasseerd. Ook al doet de massage een beetje 

pijn, achteraf voel je je helemaal ontspannen. 

Daarna zijn we op weekend gegaan met het hele gezin naar de grootouders van mijn gastvader. 

Zij wonen op het eiland Penang voor de kust van Maleisië. Het waren zeer gastvrije mensen die 

lekker konden koken. Op het eiland hebben we Penang hill bezocht waarop Maleisiërs vaak 

verkoeling zoeken omdat het er een stuk frisser is. Verder hebben we daar ook verschillende 

boeddhistische tempels bezocht, waaronder ook de grootste tempel van Maleisië. In de 

namiddag zijn we naar het strand gegaan en hebben we daar aan parasailing gedaan en hebben 

ook een boottocht ondernomen langs de prachtige kust van het eiland. 

Wanneer we terug in Kuala Lumpur waren, ben ik er een dagje alleen op uit getrokken, 

aangezien mijn gastfamilie het druk had met naar school te gaan of te gaan werken. Ik ben toen 

verschillende belangrijke bezienswaardigheden van Kuala Lumpur gaan bezoeken zoals Batu 

Caves, een tempel in de rotsen gemaakt; KL Tower waarop je een 

panoramisch zicht had over de stad; KL Bird park met allerlei 

exotische vogels; Islamic Arts Museum en het National museum over 

de geschiedenis van Maleisië. 

Op een avond ben ik met mijn gastvader naar Central Market en 

Chinatown geweest, waar je gezellig kan rondlopen tussen al de 

winkeltjes en waar je allerlei souvenirs kunt kopen. 

Dan heeft mijn gastmoeder mij ook nog eens een dag meegenomen 

naar het centrum van Kuala Lumpur en hebben we de Petronas Twin 

Towers bezocht, wat toch wel het bekendste symbool van Maleisië is. 

Verder hadden we die dag ook nog de Belgische ambassade bezocht, 

zijn we gaan lunchen in één van de vele winkelcentra van Kuala 

Lumpur en hebben we een bezoek gebracht aan het 

onafhankelijkheidsplein, dat omringd is door gebouwen uit de 

koloniale tijd. 
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Kota Bahru 

Vervolgens op naar Kota Bharu, dat op één uur vliegen ligt ten noorden van Kuala Lumpur dicht 

tegen de Thaise grens. 

Mijn gastouders in Kota Bharu hadden een zoon van 17 jaar en een dochter van 21 jaar. De 

dochter ging in Taiwan naar school, waardoor zij ook zomervakantie had en mij overal kon 

rondrijden. Mijn gastfamilie sprak hier ook Engels, maar onder elkaar spraken zij vaak chinees 

wat ik soms wel een beetje jammer vond.  

En ook deze familie heeft mij zoveel mogelijk verschillende soorten eten laten proeven, hier was 

het vooral de verschillende soorten Chinees eten. Voornamelijk het ontbijt was hier anders, 

want hier aten ze als ontbijt rijst met kip in een pikante saus en een gekookt ei. Terwijl mijn 

ontbijt in Kuala Lumpur heel westers was, namelijk een toast met spek. ’s Avonds werd altijd 

een diner georganiseerd bij een van de Lions leden thuis en dat was altijd heel gezellig. Eén 

avond heb ik ook een voorstelling moeten geven over België en mijn thuis aan de Lions. 

In Kota Bharu werd alles georganiseerd door de Leo’s, waarvan mijn gastzus ook lid van was. 

Dus elke dag was er wel iets leuk gepland samen met de andere Leo’s en uitwisselings 

studenten. De eerste dag hebben de Leo’s ons de stad laten zien met o.a. Central Market.  

De volgende dag zijn we twee Chinese scholen 

gaan bezoeken daar moesten we ons telkens 

voorstellen in de klassen, uitleg geven over onze 

landen en hebben we ook één les gevolgd. 

Blijkbaar waren de leerlingen niet gewoon om 

vreemdelingen te zien en kwamen ze allemaal uit 

het klaslokalen en begonnen ze te roepen en te 

zwaaien naar ons. In de namiddag zijn we ook 

nog boeddhistische tempels gaan bezoeken met 

immens grote beelden van Boeddha.  

Vervolgens zijn we ook één dag naar het strand 

geweest, maar daarvoor zijn we eerst naar het 

Dawn Syndrome Centre van de Lions geweest en 

hebben we kennis gemaakt met enkele mentaal 

gehandicapten en begeleiders en hebben we ze ook 

een beetje geanimeerd. In de namiddag zijn we 

dan naar het strand getrokken en het was echt een 

strand vanuit de films met kokosnootbomen.  
Op mijn voorlaatste dag zijn we dan naar een 

batikfabriek gegaan waar zelf een batikontwerp 

mochten maken en dat meenemen naar huis als 

herinnering aan Kota Bharu. En dan de volgende 

dag keerde ik terug naar huis voor mijn herexamen 

wiskunde, waar ik uiteindelijk dan voor geslaagd 

was. 

 

Verloop vluchten 

Mijn vluchten van en naar Maleisië verliepen niet vlekkeloos, maar bij het luchtvaart personeel 

was ik altijd in goede handen en ik had al veel ervaring van vorig jaar naar Australië te vliegen. 

Heenvlucht 

In het gaan moest het vliegtuig een half uur wachten om te mogen landen in Heathrow en dat 

was hetzelfde scenario als vorig jaar naar Australië en mijn transfer tijd bedroeg 1u15. Ik moest 

dus lopen om mijn vliegtuig te halen, maar ondertussen moest ik ook nog eens een bus nemen 

naar de andere terminal en door nog een handbagagecontrole. Mijn bagage kwam net als vorig 

jaar niet aan op de bestemming, omdat ik net als toen mijn vlucht maar juist haalde en mijn 

bagage niet meer op het vliegtuig kon. 

Terugvlucht 

In het terugkomen werd de vlucht van Kota Bharu naar Kuala Lumpur omgeleid naar Singapore 

door slecht weer en mistte ik mijn connectie in Kuala Lumpur. Toen in dan in Kuala Lumpur was 

heeft het iemand van Malaysian Airlines mij bijgestaan om alles in orde te krijgen voor de 
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volgende vlucht. Dat heeft in totaal 2 uur geduurd en de mevrouw van Malaysian Airlines was er 

zelf ook vanonder de indruk. Uiteindelijk hadden ze mij ook een hotelkamer, inclusief 

maaltijden, gegeven ook al vertrok mijn vlucht dezelfde dag nog om middernacht. Toen heb ik 

contact opgenomen met mijn gastfamilie van Kuala Lumpur om af te spreken om ’s avonds 

samen iets te eten bij mij in het hotel en dan kon ik hen nog eens terug zien voor ik vertrok 

naar huis. Maar uiteindelijk ben ik dus altijd goed opgevangen geweest door de 

luchtvaartmaatschappijen. 

Opmerking 

Een negatieve opmerking is dat toen ik was aangekomen bij mijn eerste familie in Kuala 

Lumpur, juist de officiële schoolvakantie voorbij was en dat was wel een beetje jammer. Mijn 

gastfamilie had anders overdag toch nog iets meer tijd met mij kunnen doorbrengen. Maar de 

beslissing van de verblijfsdata zal waarschijnlijk in Maleisië liggen en niet in België. 

Een positieve opmerking is dat in Kota Bharu elke dag een activiteit gepland was en door de 

Leo’s georganiseerd, dus door jongeren van onze leeftijd, wat altijd zeer tof was.  

Een positieve opmerking is de uitstekende communicatie bij het boeken en aanpassen van mijn 

vluchten en de moeite die daarin is gestoken om mijn problemen op te lossen in verband met 

mijn vluchtdata. 

Een negatieve opmerking is om misschien bij het boeken van een vlucht voor andere studenten 

via Heathrow rekening te houden met een langere transfertijd aangezien het er altijd heel druk 

is in de zomer. 

 

Teyssen Stephanie – HAWAII - 2011 
 

How the Hawaii Lions International Youth Camp Changed My Life 

“Aloha!” This youth camp changed my life in many different ways. I learned more about the 

aloha spirit, which became a real guideline for me. I learned some fundamental social and 

leadership skills. Want to know more? Please don’t hesitate to read further. 
Something that I really loved about this camp and what I have gained a lot of respect for is the 

Aloha Spirit. Everywhere we went, there was connection with spirit. Every Hawaiian is so proud 

to talk about what they believe in. These are special values that are good for every individual 

and as a result is also good for the whole nation. The governor, for example, was so proud to 

tell us something more about the Aloha Spirit. We also had a really nice group discussion with a 

Hawaiian man about Hawaiian Values. I think it’s very important to tell youngsters about this 

spirit and to teach them to appreciate each other and where is a better place to learn these 

values than Hawaii, right? Hawaii is like a melting pot of different cultures and different people: 

Chinese, Japanese, Korean, Filipinos……..In this whole journey I haven’t seen any signs of 

racism or any signs of people who think they are better than others. A very important word for 

the Hawaiians is “ohana”, or in other words, “family”. All of the people are so nice and friendly 

to each other and this is so special in a fragile world like ours. I think it is very important to 

listen to all these stories of different people, who are actually all saying the same thing. 

Diversity is a good thing and should make us instead of break us. We can say that all those 

theories start with our believing. That’s the second thing I want to talk about. Belief…..it’s 

something where I have been struggling with for a couple of years now. What do I actually 

believe in? After reading the book “Eat, Pray, Love” and watched the movie and also trying to 

find out what my interests are, I couldn’t find an answer to this question for a long time. Being 

here really had an impact on my belief. Before every meal we bless the food and pray to God. 

Belief was a very important topic in this camp. These different rituals helped me to gain back 

my faith and beliefs.  
The last thing I want to say is that I really appreciate being here with all the different people 

from all over the world. I’m really thankful to learn about their countries, observe the 

differences between us and appreciate them. Before this camp, I was quite a shy girl. It was 

hard for me to talk with people I didn’t know well. This camp, especially the campers, helped me 

to become more open and just be myself in every situation.  
This trip gave me balance in my life: Spiritual, Cultural, Independence, Confidence (from talking 

to all the different Lions Clubs and performing for them) and Social (Ohana, treat every single 

one in this society like he/she is your own family and help each other in every possible way). 
Thank you so much for this great experience. Mahalo!  
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Raets Kiani – JAPAN - 2011 
 
Beste Serge, 

 

Ik heb de reis 

supergoed 

ervaren.  

Het kamp was 

een geweldige 

ervaring waarbij 

alles tot in de 

puntjes was 

geregeld.  

Het was goed 

begeleid, met de 

nodige vrijheid 

voor de deelnemers. De bezochte plaatsen waren heel 

erg mooi en interessant. 

Ook de plaatsen waar we verbleven waren zeer goed.  

Het verblijf in de gastfamilies was ook meer dan goed. 

Ze deden hun uiterste best om ons zo veel mogelijk 

van hun land en cultuur te laten zien.  

Bovendien lieten de meesten voelen dat je echt een 

deel van de familie was, wat het nog aangenamer 

maakt.  

Ik ben superenthousiast over het hele gebeuren en 

vond dat alles in orde was. Ik heb dus geen negatieve 

puntjes.  

 

Dankuwel! 

Groetjes, 

Kiani  

 

De Veyt Hélène – JAPAN - 2011 
 
Beste Serge,  

 

Ondertussen ben ik al 2 weken terug van Japan, en ik moet zeggen, ik heb lang nagenoten, 

maar toch was ik héél blij van thuis te zijn. 

Ik heb een super ervaring gehad, het was echt iets om nooit te vergeten!  

 

De mensen waren heel vriendelijk, ze hebben mij alles gegeven wat ze konden, dus ik heb nooit 

iets tekort gehad!  

Negatieve puntjes heb ik echt niet op te merken, het enige waar ik het moeilijk mee heb gehad 

is dat mijn eerste gezin geen woord Engels sprak. 

Daardoor heb ik het moeilijk gehad in het begin want ik kende die cultuur helemaal niet en ik 

kwam toe in een vreemd gezin en dan was de communicatie ook nog eens heel moeilijk!  

Het was een moeilijk begin maar ik heb dus wel een fantastische reis gehad! 

 

 

Groeten,  

 

Hélène De Veyt 

 



 

YCE_Procedure_Request(NL)  Pagina 1 / 1 

 

Youth Camp and Exchange 2013-2014 
  

 

 
 

 

 Procedure voor kandidatuurstelling 
 

Lees alle punten aandachtig ! ! ! 

 

1. Alle aanvragen, per telefoon, fax, e-mail of op gelijk andere manier moeten gericht 

worden aan de YCE District verantwoordelijke. (zie 3). 

 

2. De YCE District verantwoordelijke (YCE District Chairperson) zal op vraag van de 

kandidaat deze laatste een mail sturen met in bijlage het “application form”, het 

document waarin de procedure wordt verklaard en de “lijst van de nog openstaande 

bestemmingen”. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd op de website 

(www.lions.be). 

 

3. Het formulier moet door de aanvrager in het Engels met de computer worden ingevuld 

worden in het voorgestelde Excel formaat. Manueel ingevulde formulieren worden niet 

aanvaard.  

Bijkomend moet een motivatiebrief “letter to the Unknown family” in “MS Word” door de 

kandidaat in het Engels worden opgesteld (voorbeelden van zulke brieven zijn bij de 

District verantwoordelijke te bekomen).   

Het ingevulde applicatieformulier zonder handtekeningen, wordt dan samen met de brief 

naar de “Unknown Family” en een foto in jpg, zo vlug mogelijk teruggezonden worden 

per email naar de YCE District verantwoordelijke:  

 

 District A   Philippe VERGAUWE philippe.vergauwe@skynet.be 

 District B  Marie-Gabriëlle CLERENS mg@clerensadvocatenkantoor.be 

 District C  Dorothée François dorothee.francois@db.com 

 District D  Jean-François VANDERMEULEN jf@vandermeulen.me 

 District 113 (Lux)  Sylvère SYLVESTRIE sylvere.sylvestrie@education.lu 

 

4. Vanaf dit ogenblik zijn de administratie kosten van 115,- euro verschuldigd, zelfs indien 

de kandidaat om een of andere reden niet vertrekt.  

De District verantwoordelijke vraagt om deze som te voldoen op bankrekening nummer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING  310-0742413-61 

IBAN : BE62 3100 7424 1361    

BIC : BBRUBEBB 

Lions Youth Exchange 

Houba-de Strooperlaan, 90 

1020  -  Brussel 

Met vermelding: naam van de deelnemer, 

bestemming en District 

http://www.lionsinternational.be/cms/index.php?page=youth-exchange&hl=nl_NL
http://www.lions.be/
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 Organisatie en Contactpersonen 
 

Uw aanvraag wordt enkel verwerkt indien het dossier wordt gesteund door een Lions club. 

De lijst van Lions clubs kan u opvragen via www.lions.be > MD112 > Belgische Lions Clubs. 

 

U kan zich dan richten tot de YCE verantwoordelijke van het Lions district waartoe de club 

behoort: 

 

 District 112A 

o Philippe Vergauwe (LC Zwevegem) 

o philippe.vergauwe@skynet.be 

o GSM 0477 33 76 42 

 

 District 112B 

o Marie-Gabriëlle Clerens (LC Heist Westerlo Juweel Der Netevallei) 

o mg@clerensadvocatenkantoor.be 

o GSM 0497 46 67 77 

 

 District 112C 

o Dorothée François (LC Bxl Cambre-Td'O) 

o dorothee.francois@db.com 

o GSM 0475 24 14 10 

 

 District 112D 

o Jean-François Vandermeulen (LC Hannut) 

o jf@vandermeulen.me 

o GSM 0470 76 93 03 

 

 

  

http://www.lions.be/
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Voorzitter Nationale Commissie Franky Lycke LC Damme Zwin +32(0)474 84 53 25 franky.lycke@telenet.be 

Penningmeester Commissie Paul Vanderhaeghen LC Damme Zwin +32(0)479 72 95 20 paulvdh@skynet.be 

Verantwoordelijke YCE District 112A Philippe Vergauwe LC Zwevegem +32(0)477 33 76 42 philippe.vergauwe@skynet.be 

Verantwoordelijke YCE District 112B Marie-Gabriëlle Clerens LC Heist Westerlo JDN +32(0)497 46 67 77 mg@clerensadvocatenkantoor.be 

Verantwoordelijke YCE District 112C Dorothée François LC Bxl Cambre-Td'O +32(0)475 24 14 10 dorothee.francois@db.com 

Verantwoordelijke YCE District 112D Jean-François Vandermeulen LC Hannut +32(0)470 76 93 03 jf@vandermeulen.me 

Secretaris Outgoing Europa Frank Lauwers LC Bruxelles Royal +32(0)473 22 20 04 intcha-group@skynet.be 

Secretaris Outgoing USA/Canada 
Thierry De Wandeleir 

Didier De Coninck 
LC Klein-Brabant 

LC Duché de Brabant 
+32(0)475 94 38 95 
+32(0)479 98 62 30 

thierrydw@wol.be 
de.coninck-letoret@skynet.be 

Secretaris Outgoing Verre Bestemmingen Jean-Paul Hanse LC Athus Lorraine +32(0)470 42 12 52 jean-paul.hanse@skynet.be 

Secretaris Incoming Paul Vanderhaeghen LC Damme Zwin +32(0)479 72 95 20 paulvdh@skynet.be 

 

Youth Exchange Chairperson 

MD 112  Belgium 
Franky Lycke 

Treasurer 
Paul Vanderhaeghen 

 

YE Chairperson 
 

Distr. 112 A 
Philippe Vergauwe 

Distr. 112 B 
Marie-Gabriëlle Clerens 

Distr. 112 C 
Dorothée François 

Distr. 112 D 
Jean-François Vandermeulen 

Outgoing Youth 

Secretary 
 

USA – Canada 
Thierry De Wandeleir 

Didier De Coninck 

Europa 
Frank Lauwers 

Verre bestemmingen 
Jean-Paul Hanse 

Incoming Youth 

Secretary 
 

1. Inkomende jeugd 

2. Organisatie indeling 

    gastfamilie of kamp 
 

Paul Vanderhaeghen 

District commissie Youth Camp 

De districten A, B, C en D in een beurtrol 
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 Richtlijnen voor het invullen van het aanvraagformulier 
 

Lees alle richtlijnen aandachtig ! 

 

Het formulier moet door de aanvrager in het Engels met de computer worden ingevuld worden 

in het voorgestelde Excel formaat. Manueel ingevulde formulieren worden niet aanvaard ! 

 

Verander niets aan het formulier, hef de beveiliging niet op, voeg geen foto 

toe aan het elektronisch formulier. 

 

Hieronder staat verduidelijking m.b.t. de punten III en VII op het aanvraagformulier. 

De overige in te vullen info spreekt voor zich. 

 

 

Punt III : “Authorised YEC Chairperson responsible for this form”:  

 

 hangt af van de gekozen bestemming als eerste keuze: 

 

Voor Europa :   

Sweden, France, Norway ,Denmark, Finland, Italy, Iceland, The Netherlands, Germany, 

Austria, Spain, Cyprus, Turkey, Hungaria, Estonia, Poland, Slovakia, Croatia, Israel, 

Slovenia, enz… 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Amerika en Canada : 

    

 

 

 

 

 

 

  

LAUWERS Frank 

intcha-group@skynet.be 

+32 (0) 0473/22 20 04 

Catershoflaan 28, 
B-2170 Merksem 

DE WANDELEIR Thierry 

thierrydw@wol.be  

+32 (0) 475/94 38 95 

Temsesteenweg 44,  
B-2880 Bornem 



 

YCE_Guidelines_ApplicationForm(NL)  Pagina 2 / 3 

 

Youth Camp and Exchange 2013-2014 
  

Voor Verre Bestemmingen : 

Australia, Brazilië, Indonesia, Japan, Maleisië, Mexico, Peru, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, 

China Hong-Kong, Frans Guyana, enz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt VII: “Lions Multidistrict or district data”:  

Dit zijn de gegevens van uw YCE District verantwoordelijke. 

 

Alle rubrieken moeten ingevuld worden !  

- Indien geen inlichting voorhanden is (vb faxnummer) wordt “nihil” vermeld.  

- Datum : dd/mm/jjjj 

- Telefoon en fax : vb  +32 (0)1 2345678 

- Polisnummer bijstandsverzekering 

De kandidaat zal pas mogen vertrekken als de naam en het polisnummer van de 

bijstandsverzekering zal gekend zijn ten minste de week voor het vertrek. Heeft u deze 

inlichtingen nu nog niet noteer dan “under request”.  

Wie aangesloten is bij een ziekenfonds en de bijdrage voor de aanvullende verzekering 

heeft betaald, is gedekt door Eurocross, vermeld dan het nummer van uw World 

Assistance Card. Een bijkomende bijstandsverzekering van bv Europ Assistance, de 

Europese of Mondial Assistance of dergelijke is echter aan te raden. 

- “passport number” (of reispas nummer) 

Het komt veel voor dat de reispas (voor die bestemmingen waar de identiteitskaart niet 

voldoende is) maar enkele weken voor het vertrek gekend is. Noteer dan “under request” 

op het document. Let wel op een tijdige aanvraag, en voor het vertrek moet het nummer 

zeker doorgegeven worden.  

 

Veel belang wordt gehecht aan de e-mail adressen. Vooral het e-mail adres van de ouders is 

zeer belangrijk. Gewoonlijk worden alle inlichtingen naar dit adres gestuurd. Dit adres moet 

regelmatig geopend worden en voldoende capaciteit hebben om “bijlagen” te kunnen 

ontvangen en beschikbaar blijven vanaf de aanvraag tot de terugkeer van de kandidaat. 

 

Indien niet alles volledig en/of correct is ingevuld:  

De District verantwoordelijke zal de deelnemer vragen de ontbrekende elementen mee te 

delen en bij ontvangst van deze gegevens het formulier vervolledigen. 

 

Indien alles volledig is, correct werd ingevuld én nadat het gekozen land van 

bestemming ook is bevestigd: 

De District verantwoordelijke verwittigt de deelnemer en vraagt het formulier in één 

exemplaar uit te printen, te laten ondertekenen waar nodig (hemzelf, zijn ouders en de 

voorzitter van de verantwoordelijke Lions Club) en het exemplaar te voorzien van een foto, 

liefst dezelfde als deze opgestuurd in jpg.  

De deelnemer verstuurt dit document per post aan de District verantwoordelijke.  

 

Dit exemplaar wordt door de District verantwoordelijke bezorgd aan de persoon vermeld in 

Rubriek III (secretaris “Outgoing” verantwoordelijk voor de contacten met de gewenste 

bestemming). 

 

Via de District verantwoordelijke en/of de secretaris “Outgoing” wordt de deelnemer 

regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van het dossier. 

 

HANSE Jean-Paul 

jean-paul.hanse@skynet.be 

+32 (0) 470/42 12 52 

Gennevaux 2 
6750 Musson  
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Via de secretaris zal de deelnemer een voorstel ontvangen van het reisschema en de 

hiermee gepaarde vluchtkosten. De reistickets (meestal e-tickets) worden pas ter 

beschikking gesteld na betaling van de ticketprijs via de rekening vermeld hierboven onder 

punt 4). Betaling dient onmiddellijk uitgevoerd te worden, zo niet wordt het ticket 

geannuleerd. 

 

Houd rekening met de RECIPROCITEIT. Dit wil zeggen dat u verplicht bent om in 2015 

iemand van YE gedurende de maand juli en/of augustus voor 2-3 weken in uw familie op te 

nemen. Voor diegenen die naar Australië, Japan, Maleisië, Nieuw Zeeland of Zuid-Afrika 

vertrekken kan deze verplichting ook in december 2014 en/of januari 2015 vallen. 

 

 

REISDOCUMENTEN 

 

Alle landen:  

Een jongere onder de 18 jaar moet een "Permission of the parents for 

travelling to " formulier mee hebben. Dit kan bij de lokale gemeentediensten 

worden ontvangen mits aanvraag. 

Indien een reispas noodzakelijk is moet deze wel een geldigheid hebben van 

minstens 6 maanden na de voorziene terugkeer. 

 

VS (Verenigde Staten van Amerika):  

Een digitaal internationaal reispas is nodig + een reistoestemming onder het Visa 

Waiver Proramma. Aanvragen via link: https://esta.cbp.dhs.gov - 

Tickets voor bestemmingen in de VS & Canada kunnen maar pas worden besteld 

indien een kopie van de reispas kan worden bezorgd. 

 

Voor alle andere landen: 

Gelieve te willen raadplegen: http://www.diplomatie.be/nl/travel/traveldocs.asp 

 

De Youth Exchange organisatie is en zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld 

kunnen worden in geval van discussie of schadeclaim betreffende de financiële gevolgen 

van een vlucht- en/of reisannulatie of uitstel als gevolg van het vergeten, niet bezitten of 

niet in overeenstemming zijn met de vereiste officiële reisdocumenten voor te leggen 

door de deelnemende jongere. 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.diplomatie.be/nl/travel/traveldocs.asp
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2014Country letter / MD /D-number/ Year /  Number:

I.  PREFERRED YOUTH CAMP AND EXCHANGE ALTERNATIVES

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Youth Camp And Exchange

APPLICATION & INDEMNITY FORM

Instructions:  The Applicant, his/her parents, and the responsible Lions shall complete all 

appropriate sections of this form.  

Family & camp

To:Possible dates for exchange From:

1st Country (& Camp) preference

2nd Country (& Camp) preference

3rd Country (& Camp) preference

This form must first be completed and forwarded electronically.  Duly signed paper copies with 

the attachments must be forwarded as advised separately.

For privacy reasons all data can only be used for Youth Camp and Exchange purposes and will 

not be disclosed outside of the Youth Camp and Exchange without your consent.

BEL

Compulsory attachments to this application are: 1 pass photo in jpg, a letter to "Dear Host 

Family",  one or more "family photographs", a copy of the applicant's passport or an equivalent 

identification document as required for the applied countries, scan of visa if any and a scan of 3th 

page of this AF with all 5 signatures. 

Applicant YCE Student from: Belgium

112

II.  APPLICANT´s  BASIC DATA; (if not available for the moment: mention "in request")

State:

Final destination (only for YCEC!)

   Date of birth (dd-mm-yyyy):

First Name:

Postal code:   Town:

Religion:

Field of study:

Family Name:

Street address: 

Phone(home): Mobile:

  E-mail:

Passport: valid until Passport: place of issue:

Nationality: Passport Nr.

Have you previously participated in a Lions Youth Exchange Program?  (X) 

Male (M) or Female (F) 

  Fair  None  

NoYes

No

If yes, where and when?

Hobbies & Other interests:

T-shirt size (S, M, L, XL, XXL):

Other languages spoken:

Career objective:

Knowledge of English: Good

Are you a LEO ? Yes

Family only

Country:
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  By sponsor club:

Mobile:

Address:

Special medication:

T-shirt size

State of health, in general:

Address:

Name:

E-mail: 

 Fax: 

E-mail: 

Primary Phone:

 Fax: 

Blood group (optional)Do you smoke?

Liability Insurance Company:

Father or Guardian's occupation: 

E-mail:

Mother's occupation:  

   Name:

  Phone:

Applicants YCE Students from: Name of the country

IV.  APPLICANT'S FAMILY DATA

E-mail:

Father or Guardian's name:  Lions member

"Family Doctor", if you have one:     

No

Health Insurance Company:

 Additional Health, Medical, Dietary and Insurance Data

Physical handicaps if any:

Medical/Religious/Other dietary requirements:

Vegetarian?  

Are you capable to participate in sport activities ? 

III.  APPLICANT'S ADDITIONAL DATA (as applicable and available; if not available for the moment: mention 

"in request") 

VII.  AUTHORIZED YCE CHAIRPERSON RESPONSIBLE FOR THIS FORM

Address:

E-mail: 

Mobile: 

Yes

District YCE Chairperson:  District: 

 Phone: 

 Fax: 

 Fax:

V. RESPONSIBLE LIONS CLUB DATA

Lions Club:  District: 

Club Chairperson:

Basis of financing of the exchange:    By applicant:   By family:   Others

With the affixed signature I certify that applicant is qualified to participate in the Lions International Youth Camp and 

Exchange Program, and that he/she and the family have been fully informed of the program‘s regulations and objectives.  

VI.  LIONS MULTI DISTRICT OR DISTRICT DATA

 Phone: 

Phone:   Mobile phone:  

No

YesMother's name: 

Address:

Allergies, if yes, specify:

Policy no:

Policy no:

Any other point to be noticed:
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/  / /  /  /

MD or D YCE name

Date:
signature

Parents / Guardians name

Date:
signature

Club representative name

Date:
signature

VIII.  AGREEMENT AND COMMITMENT BY APPLICANT (Please read carefully)

I / We also agree that the boy / girl will not be permitted to drive a motor vehicle while away under this Youth Exchange 

Program. The boy / girl will return to his/her home at the completion of the exchange, unless  I / We send written 

permission and financial means and designate where else the boy / girl is to go. In such instances the Lions supervision 

will cease when the boy/girl leaves the host of the Lions or the Lions camp.  I / We furthermore agree that the rules of the 

program will be complied with by us. In the case of violation of the rules. I/We understand that my/our boy/girl will be 

returned to his/her home at my/our expense.  I / We the parent(s) / guardian(s) give legal consent for the Lions hosting our 

youth to give him/her any immediate medical treatment, including surgical emergencies, as prescribed by a fully qualified 

doctor, when time does not permit the obtaining of consent by me/us. Furthermore I certify that the applicant will be 

sufficiently insured to cover any and all contingencies, including repatriate, accident, medical, personal effects and 

personal liability during the entire duration of the applicant's travel and visit in the accepted country.

X.  SIGNATURES

Applicant name

Date:
signature

XI.  ALL OTHER INFORMATION

IX.  INDEMNITY AGREEMENT BY PARENT OR GUARDIAN

With the affixed signature. I / We the parent(s) / guardian(s) give permission for my/our son/daughter/ward to travel and 

remain at an approved place for a specified period living in a Lions or Lions approved home or Lions camp. I/We agree to 

relieve any Lions member or host family, Lions Club, Lions District or Lions International of any financial or other 

responsibility in the case of his/her illness, death, legal or moral irresponsibility, and to indemnify them in respect of any 

expenses incurred.

Country letter / MD /D-number/ Year /  Number: BEL 2014

Date:

Auth YCE chairperson

112

signature

If accepted to participate in the Lions International Youth Camp and Exchange Program, I will abide by its policies and 

procedures. I fully understand that extended personal travel or leaves during the program are not permitted, even to visit 

close friends or relatives, unless written permission is included with this application. I understand that my participation in 

the program is not for the purpose of tourism, formal education or employment, and that I will not be allowed to operate a 

motor vehicle during my visit in the host country.  Any serious violation of the program's policies and regulations on my part 

can, at the discretion of the YCE-chairperson, result in the immediate termination of my visit at my expense.

I have been briefed by the Lions about the YCE program and I have carefully read all instructions and terms in this form.  

With the affixed signature I  fully commit to participate in the YCE program which I might be accepted to. Furthermore I 

certify I am sufficiently insured to cover any and all contingencies, including repatriate, accident, medical, personal effects 

and personal liability during the entire duration of my travel and visit in the accepted country.
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