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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

DISTRICT 112A BELGIUM 
 
Sint Martens Latem, 15 mei 2014 
 
 
Geachte clubsecretaris, beste LIONS-vriend(in), 
 
 
Ik wens U eerst en vooral van harte te feliciteren met uw verkiezing als secretaris van uw club voor het 
komend werkjaar. 
Een boeiend en zeer verrijkend jaar kondigt zich aan… 
 
In een geest van efficiënte samenwerking en duidelijke communicatie, organiseren wij een 
een vriendschappelijke ontmoetings- en informatiesessie, waarop wij u, samen met uw clubsecretaris 
en voorzitter van de commissie effectieven uitnodigen. 
Er werd speciaal aandacht besteed aan een interactieve en nuttige infosessie met getuigenis van een 
ervaren secretaris met bezienswaardige verslagen. Uw aanwezigheid is dus een must, ook voor hen 
die een tweed jaar de functie van secretaris waarnemen. 
Deze infosessie gaat door op maandagavond 02 juni 2014 in Hotel Holiday Inn Gent, Maaltekouter 3 
te 9051 Gent (naast Ikea) met ontvangst om 18.00 uur. 
 
Er wordt nuttige informatie verstrekt zowel over het Lionisme in het algemeen, als over de districts- en 
clubwerking. In een gescheiden onderdeel worden voorzitters, secretarissen en voorzitters effectieven 
tevens ingewijd in de aspecten van management en clubleiding, van LIONS administratie en 
programma’s. 
 
Ik zou het heel fijn vinden jullie samen op maandag 2 juni te mogen begroeten. 
Er worden broodjes voorzien vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur stipt begint de sessie. 
Rond 21.00 uur sluiten wij af met een vriendschapsdrink en bar-time. 
 
Graag de bevestiging van jullie komst (of eventuele verontschuldiging) 
aan de districtssecretaris Peter DE POORTER via peter.de.poorter@compaqnet.be 
met mezelf in cc rolanddepaepe@gmail.com en dit uiterlijk tegen 25 mei a.s. 
 
Hierna vindt U een aantal vragen waarop ik graag samen met uw inschrijving reeds een antwoord op 
bekwam per mail, dit ter voorbereiding van de opleidingsavond. 
 
Hartelijke LIONS-groeten 

 
 Roland De Paepe 
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
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VRAGEN 
 
WHO IS WHO ? (Her)ken uw collega-voorzitters. Stuur mij een foto van jezelf!!!! 
 
WHAT IS WHAT ? Overloop eens het vademecum van dit jaar op de Lionswebsite van ons district 
zodat u eventuele vragen kan stellen op de infoavond. 
Zie hiervoor www.lions112A – leden – login : “weserve” – Vademecum online 
 
SOCIAL MEDIA? Laat me weten of uw club reeds actief is op Face-Book, Twitter etc. 
Wat is de site van uw Club? Werkt uw club met RIA? 
 
BELANGRIJKE DATA? Geef nu reeds de data die belangrijk zijn voor uw club, zodat ik mijn 
aanwezigheid op deze activiteiten kan plannen. 
 
SPECIFIEKE VRAGEN EN/OF PROBLEMEN ? Mail ze gerust door!!! 
 
 
 
 
Routebeschrijving 
 
Komende van Brussel-Kortrijk-Antwerpen (E40 & E17 autostrade) 
Volg richting OOSTENDE (E40) en neem de afrit nr 14, Expo. Volg afslag Flanders Expo. Rij voorbij het hotel en 
neem de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea. Naast Ikea slaat u uiterst rechts af ( richting hotel). De 
parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn loge). We heten U van harte 
welkom! 
 
Komende van Oostende (E40 autostrade) 
Volg richting Brussel (E40) en neem de uitrit nr 14, Expo. Volg afslag Flanders Expo. Rij voorbij het hotel en 
neem de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea. Naast Ikea slaat u uiterst rechts af ( richting hotel). De 
parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn loge). We heten U van harte 
welkom! 
 
Komende van de Ringvaart (R4) 
Neem de afrit van Flanders Expo en houd uiterst rechts aan. Volg de panelen “P-Koopcentrum Expo”. Ga over de 
brug verder richting Ikea. Naast Ikea slaat u uiterst rechts af ( richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich 
verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn loge). We heten U van harte welkom! 
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