
              

 
 
LCIF - Working Together to Change Lives 
We Give Sight - We Support Youth - We Provide Disaster Relief - We Meet Humanitarian Needs 
 
 

LCIF Melvin Jones Fellowship 
 
In deze moeilijke economische tijden klinkt onderstaande als een investeringstip: 

- een investering onder pari met triple A-rating; 
- gewaarborgd 100% return on investment; 
- zonder vergoeding, géén administratiekosten; 
- met een korting van niet minder dan … 25%! 

 
Ik herinner mij nog levendig wijlen toenmalig LCIF Chairman PIP Kay K. Fukushima, eregast van de 
Belgische LCIF-avond in november 2003. “For European Lions, less is more …” gaf hij breed 
glimlachend aan de aanwezige Lions mee.  
 
Inderdaad, tien jaar nà datum kost een erkenning Melvin Jones Fellowship (US$ 1.000) aan de huidige 
USD/EUR koers ongeveer 750 EUR.  
 

 
 
Waarom niet het Melvin Jones Fellowship, naast erkentelijke Lions, aan een verdienstelijke niet-Lion in 
uw lokale gemeenschap toekennen? 
 
 het is een erkenning van de inzet voor een humanitaire actie 
 het benadrukt de humanitaire kwaliteiten zoals vrijgevigheid, medeleven en bezorgdheid 

 
Het ideale moment om te geven? Misschien de januarimaand, dé maand bij uitstek voor jullie 
nieuwjaarswensen. Nog beter, tijdens de LCIF week die van 12 tot 18 januari 2014 loopt waarin niet 
toevallig de geboortedatum (13 januari 1879, Fort Thomas, Arizona, USA) van onze stichter Melvin 
Jones valt. Misschien een goede public relations tip voor uw lokale Lions Club? Om u te helpen vindt u 
hier alvast een ontwerp van persbericht dat aan uw noden kan aangepast worden. Vergeet me niet op de  
hoogte te houden van eender welk clubinitiatief rond LCIF en het MJF, waarvoor dank. 



Het LCIF Melvin Jones Fellowship, makkelijk en snel te bestellen via het formulier LCIF MJF 
Application, de betaling gebeurt bij voorkeur met uw Lions Visa Affinity Card. 
 
Ik kan u verzekeren, het geeft u meer dan een goed gevoel! 
‘You get value for that money … and believe me, your money is spent well too!’ 
 
Een getuigenis. 
Tijdens het clubbezoek van gouverneur IPDG Hugo Delbeke op 21 februari 2013 aan Lions Club 
Ronse-Renaix verraste toenmalig voorzitter Didier Fonck het gezelschap. 
Didier, wie heb je willen verrassen? 
‘Mevrouw Lucille Delghust, oprichtster en bezielster van De Vrolijke Kring - waar armen het woord 
nemen - www.devrolijkekring.be, een vereniging die in ons Lions Huis te Ronse gevestigd is.’  
En waarom? 
‘Zij zet zich al jaren onverdroten en vrijwillig in tegen het sociale onrecht en staat aldus voor alles wat 
het Lionisme betekent - We Serve. En omdat De Vrolijke Kring een schoolvoorbeeld van inclusie is. 
Maar ook een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen een lokale vzw en onze club - niet alleen op 
het financiële en structurele vlak, sommige van onze clubleden zijn ook actieve bestuurders van deze 
vzw.’ 
Waar houdt De Vrolijke Kring zich voornamelijk mee bezig? 
Mensen met en zonder armoede-ervaring komen samen in werkgroepen en activiteiten om zich te 
verzetten tegen armoede in de regio. Kanszoekenden worden laagdrempelig opgevangen om hen verder 
te helpen sturen in het kluwen van de voor hen beschikbare sociale diensten. Kortweg een plaats voor 
een lach en een traan. 
Hoe deed je dit concreet? 
‘Door Lucille als niet-Lion het Melvin Jones Fellowship toe te kennen. Naast deze hoogste vorm van 
erkenning binnen onze internationale Lionsfamilie steunden wij hiermee ook de actie ‘Measles 
Initiative - One Shot, One Life’ en om het geheel nog meer kracht bij te zetten overhandigde ik namens 
onze club nog een cheque van 750 EUR ten voordele van De Vrolijke Kring. Een beter lokaal/globaal-
initiatief kon ik voor onze club niet bedenken.’ 
 

 
 
 

Lions European Golf Championship en de Lions Golf Nation Cup 
  
LCIF heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Lions European Golf Championship en de Lions Golf 
Nation Cup. Deze evenementen zullen plaatsvinden in de prachtige Costa del Sol omgeving in Spanje 
van 23 tot 30 maart 2014. 
 
De deadline voor inschrijving voor deze golftoernooien is 30 oktober 2013. Hier vindt u alvast de 
uitnodiging. 

http://www.lcif.org/EN/_files/pdfs/lcif42m.pdf
http://www.lcif.org/EN/_files/pdfs/lcif42m.pdf
http://www.devrolijkekring.be/
http://images.magnetmail.net/images/clients/LIONSPROD/attach/Lions_Golf_EN.pdf
http://images.magnetmail.net/images/clients/LIONSPROD/attach/Lions_Golf_EN.pdf


Voor meer informatie over de accommodaties, de activiteiten en nog veel meer, klik op 
http://www.lionsgolf.info. 
 
De opbrengsten van dit toernooi zijn voor Lions Clubs International Foundation (LCIF) bestemd, meer 
bepaald voor de campagne tegen de mazelen in samenwerking met GAVI Alliance. 
 
Dank u bij voorbaat voor uw hulp om van deze golfevenementen een groot succes te maken en LCIF 
Chairperson IPIP Wayne Madden kijkt er al naar uit u te ontmoeten in Spanje! 
 

                               

 
Wist u dat? Begin september 2013 telde het Lions Clubs District 112-A Belgium 385 Lions Melvin 
Jones Fellows waarvan 49 Progressive MJF. 
 
Agenda 
10 oktober 2013 Lions World Sight Day 
november 2013 Lions Diabetes Awareness Month 
 
e-deetje www.lcif.org 
 
PCC Elien Van Dille  
LCIF District Coordinator D112-A Belgium 

http://www.lionsgolf.info/
http://www.lcif.org/EN/news/release-25.php
http://www.lcif.org/

