
Lions Herzele 

Beste Lionsvrienden, 

Belofte maakt schuld, er was jullie beloofd om begin februari, na de examens (voor 
sommigen toch), voor het eerst samen te komen met een aantal jonge mensen om met mekaar 
kennis te maken en de eerste stenen te leggen voor een nieuwe club. 

Het initiatief voor deze samenkomst komt weliswaar uit Lions Club Herzele en het zal ook 
deze club zijn die zal ondersteunen en aanmoedigen daar waar nodig om dit embryo te laten 
uitgroeien tot een fiere club. 

Het is inderdaad een stukje pionierswerk, het is niet alleen nieuw voor jullie, maar ook wij 
staan voor een voor ons onontgonnen gebied. 

Lions Herzele bestaat uit leden afkomstig uit Herzele en omliggende en dat is ook de 
bedoeling voor de nieuw op te starten Leo club. 

Wij nodigen daarom in eerste instantie jullie uit als katalysatoren voor deze club, maar het is 
de bedoeling dat jullie andere leden kunnen en zullen aanbrengen om de club verder uit te 
bouwen. 

Wat betekent Leo?  

De Leo clubs zijn ontstaan in het kader van het programma voor de jeugd van Lions 
International. De allereerste Leo club werd in het jaar 1957 in de VS opgericht met als 
doel de jeugd zijn individuele en sociale mogelijkheden te laten ontplooien en zijn zin 
voor leiderschap te laten ontwikkelen. 

Op dit moment zijn er wereldwijd (in meer dan 130 landen) meer dan 5.500 Leo clubs 
met in totaal meer dan 145.000 enthousiaste leden. 

In België werd de eerste Leo club in 1973 opgericht: Leo club Bruxelles-Nation. Op dit 
ogenblik telt België een 30-tal Leo clubs, opgedeeld in 4 districten. Elk district heeft 
een eigen bestuur dat de afzonderlijke Leo clubs ondersteunt en de onderlinge 
contacten bevordert. Een nationaal bestuur overkoepelt de districten en heeft een 
(hoofdzakelijk) sturende werking. 

De naam “LEO” club werd niet zonder betekenis gekozen. Het letterwoord "LEO" staat 
voor: 

•  LEADERSHIP 

•  EXPERIENCE 

•  OPPORTUNITY 
 

http://www.leodistrict112a.be/drupal/node/3


Structuur 
Het Leo Multiple District 112 of Leo Nationaal is de overkoepelende Leo organisatie in 
België. Het bestaat uit 4 districten die elk hun eigen bestuur hebben. Het nationale 
bestuur overkoepelt de districten en heeft hoofdzakelijk een sturende werking. 
Onderstaand kaartje geeft een overzicht van de districten. 

 

 

Leo 

Over het algemeen volgt de structuur van de Leo's deze van de Lions. Aangezien er 
echter minder Leo clubs zijn, is de structuur ook eenvoudiger. 

De clubs uit Leo district 112A kennen 3 niveaus: de club, het district en nationaal. Van 
zodra een district te groot wordt, komt er een subniveau: de gewesten. 

 

Waar en wanneer treffen we mekaar? 

Maandag 17 februari om 19h30 

Buke 65 te Zottegem in : 

http://www.leodistrict112a.be/drupal/node/4
http://www.leodistrict112a.be/drupal/node/5


 

Alvast van harte welkom, we kijken uit naar jullie aanwezigheid, 

Met genegen groeten, 

Johan De Clercq 

Provincieweg 515 Herzele 

0477 87 64 38 

<www.lionsherzele.be> 
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