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Effectieven …



Effectieven…



• Welkom voorzitters van de commissie 
“lidmaatschap” , membership, effectieven.



Criteria voor een “goede” club



Criteria voor een “goede” club

• Voldoende actieve leden
(gem. district 35 leden)

• Goede verstandhouding tussen leden

• Duidelijk Sociaal Doel

• Sterke fundraising

• Uw rol hierbij is belangrijk



LCI en “membership”

• Ref LCI Policy Manual, Chapter VII Constitution 
& By-laws

• Club Membership Chairperson’s Guide



LCI en “membership”

• Algemeen:
– Vorm een commissie
– Wees volwaardig lid van het clubbestuur
– Werk samen met de andere commissieverantwoordelijken van de club
– Rapporteer maandelijks aan de clubvoorzitter

• Tevredenheid leden:
– Maak een plan voor tevredenheid van de leden

• Aanwerving 
– Maak plan voor aangroei ledenbestand
– Analyseer de reden voor het verlaten van de club
– Ken de types lidmaatschap zoals bepaald door LCI
– Moedig aanwerving nieuwe leden aan
– Zorg ervoor dat nieuwe leden een “oriëntatie” krijgen

• Nieuw
– Adviseer clubvoorzitter bij de organisatie van workshops voor het Club 

Excellence Process (CEP)
– Je bent lid van het GMT op zoneniveau
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Tevredenheid van de leden”
• Clubmeetings 

• Zijn de vergaderingen voorbereid ?

• Wordt de timing gerespecteerd?

• Zijn de vergaderingen interessant?

• Is er een harmonieuze sfeer ?

• Worden gasten correct onthaald?

• Is de vergaderruimte geschikt?

• Wordt er tijdig een goed verslag overgemaakt?

• Communiceert het bestuur afdoende?

• Scharen de leden zich achter het sociaal programma?

• Wordt de fundraising gesteund door alle leden?

• >> de antwoorden op deze 10 vragen zijn de elementen voor het opstellen 
van een plan voor een sterkere club.



LCI en “membership”

• Algemeen:
– Vorm een commissie
– Wees volwaardig lid van het clubbestuur
– Werk samen met de andere commissieverantwoordelijken van de club
– Rapporteer maandelijks aan de clubvoorzitter

• Tevredenheid leden:
– Maak een plan voor tevredenheid van de leden

• Aanwerving
– Maak plan voor aangroei ledenbestand
– Analyseer de reden voor het verlaten van de club
– Ken de types lidmaatschap zoals bepaald door LCI
– Moedig aanwerving nieuwe leden aan
– Zorg ervoor dat nieuwe leden een “oriëntatie” krijgen

• Nieuw
– Adviseer clubvoorzitter bij de organisatie van workshops voor het Club 

Excellence Process (CEP)
– Je bent lid van het GMTop zoneniveau



Plan voor aangroei ledenbestand



Plan voor aangroei ledenbestand

• Waarom nieuwe leden ?

– Compensatie clubverlaters

• Op 10 jaar waren er in ons district 740 clubverlaters
– 159 overlijdens (21%) 

– 543 good standing (73%)

– 26 non payment non attendance (4%)

– 12 other (2%)

• Gemiddeld 74/jaar

• Gemiddeld per jaar/club in ons district: 1.37

• Of op 3 jaar tijd 4 leden minder



Plan voor aangroei ledenbestand

• Waarom nieuwe leden ?

– om dynamisme en creativiteit te borgen

– om de gemiddelde leeftijd van de leden laag te 
houden

• Gemiddelde leeftijd ledenvoor district: 58,13 jr.

• Jongste club: LC Waregem Ascot: 37,80 jr.

• Oudste club:  LC Damme Zwin: 64,82 jr.



Plan voor aangroei ledenbestand

• Werf voldoende nieuwe leden

• Concretiseer een doelstelling : 

– vb. wij willen gemiddeld 2 leden per jaar 
aanwerven gedurende 5 jaar

• Kies jonge leden

• Diversifieer (inspiratie NACE codes op website 
MD / directory online/lijsten)



Soorten lidmaatschap



Soorten lidmaatschap

• Active

• Member-at-large

• Honororary

• Privileged

• Life-member

• Associate member

• Affiliate member

• REF: Vademecum (on-line op lions-112A.be)



http://www.lions-112a.be/



LCI en “membership”

• Algemeen:
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Excellence Process (CEP)
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Club Excellence Process (CEP)

• Workshops georganiseerd door LCI en het 
district met als doel om de clubwerking en 
tevredenheid van de leden te verbeteren.

• Procesbenadering 

– evalueer, maak doelstellingen, plan en voer uit

– blueprint for a stronger club

• E-learning

• Infomeeting in najaar 2014



CEP
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Een nieuwe organisatie voor GMT GLT

• Vanaf werkjaar 2014 – 2015 
o.l.v. DG Elect Roland De Paepe



Nieuwe organisatie GMT - GLT

Pierre Depotter

Harry Buelens Carlos De Troch

Jij



Referenties

• Vademecum D112A

• LCI Policy Manual, Chapter VII Constitution & 
By-laws

• Website District A en MD

• Website LCI 
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php






