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Persbericht 
Voor onmiddellijke vrijgave 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

MELVIN JONES FELLOW ERKENNING VOOR (NAAM ONTVANGER) 
 
(Stad, datum) -- (Naam ontvanger) werd tot Melvin Jones Fellow benoemd door Lions Club 
International Foundation (LCIF) als erkenning voor (zijn/haar) toewijding om de 
wereldgemeenschap te dienen. Genoemd naar Melvin Jones, de oprichter van Lions Clubs 
International, is dit één van de hoogste onderscheidingen van onze internationale stichting om de 
inzet voor humanitaire dienstverlening te eren. 
 
(Naam ontvanger) is lid van Lions Club (naam club). (Hij/Zij) kreeg onlangs een gedenkplaat en 
speldje als waardering voor (zijn/haar) inzet voor de humanitaire doelen die de stichting zich stelt. 
Als Melvin Jones Fellow wordt (naam ontvanger) deel van het groeiende netwerk van individuen 
die zich inzetten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen, lokaal en in 
gemeenschappen over de hele wereld. (Opmerking: wijzig deze paragraaf als de ontvanger een 
niet-Lion is en voeg meer persoonlijke details, indien bekend, over de erkenning - waarom 
specifiek gekozen, acties, enz.) 
 
(Indien beschikbaar, invoegen van een quote over of van de MJF ontvanger). 
 

### 
 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) is de liefdadigheidsstichting van Lions Clubs 
International met als doel het geven van hulp en hoop over de hele wereld. Sinds haar oprichting in 
1968 engageert LCIF zich door het verstrekken van humanitaire diensten aan mensen in nood, 
waaronder het bestrijden van de blindheid, het verlenen van steun aan jongeren, het verstrekken van 
noodhulp bij rampen en het lenigen van humanitaire noden. Wereldwijd zijn er meer dan 342.000 
Melvin Jones Fellows die voor meer dan 75 procent van de giften van de stichting zorgen. Een 
onafhankelijke studie van de Financial Times rangschikte LCIF als de beste niet-gouvernementele 
organisatie om mee samen te werken. Deze hoogste waardering is gebaseerd op de efficiëntie van de 
uitvoering van projecten, de communicatie en het afleggen van de financiële verantwoording. Klik 
op www.lcif.org om meer te weten. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Lions Club (naam club) - (de heer/mevrouw) (naam contactpersoon), (functie) 
Mobiel +32 (0)4xx xx xx xx / Tel +32 (0)xx xx xx xx / E-mail xxx.xxxxx@xxxxxxx.be 
Website www.xxxxxxx.be (indien de club een website heeft) - www.lions.be 
 
Bijlagen: (optioneel) 

- curriculum vitae (naam MJF ontvanger) 
- inlichtingen (over de vereniging/organisatie waarvoor de MJF ontvanger zich inzet)  
- foto- en/of beeldmateriaal 
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