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Infodag GLT GMT
district 112A

10 januari 2014



agenda

• 10.00 :intro door DG Roland De Paepe.

• 10.05 :GLT praktisch in D112A, PDG Carlos De Troch 

• 10.30 :GMT implementatie CEP, PDG Harry Buelens

• 11.30 :interactieve analyse van de enquête

• 12.30 :Lunch

• 13.30 :”leading different generations in Lions Clubs” 
PID Levi Nesim 

• 16.00 :Slotwoord , glas op de vriendschap.







VORMING: de sleutel tot succes



VORMING: de sleutel tot succes

1. Waarom?

2. Wat?

3. Hoe?

4. Tools?

5. Data?



Waarom?

• Lions     >   vriendenclub

• Lions     =   Specifieke Visie  – Missie
• Internationaal & Universeel

• Gedragscode: WE SERVE                          



Waarom?

• Vision Statement : To be the global leader in community and
humanitarian service

• Mission Statement: To enable and empower volunteers to serve their
communities, meet humanitarian needs, encourage peace and
promote international understanding through Lions clubs



Waarom?

• Duurzaamheid bevorderen van de:
• Clubs als excellente club (zie CEP)

• Clubactiviteiten: fundraising, hands on, groepsdynamiek

• Lokale, regionale en internationale projecten m.b.t. :  
• sociale noden

• gezondheid

• jeugd

• Cultuur

• maatschappij en milieu

• rampen

• Sight



WAT?

• Om onze doelstellingen te realiseren is het goed om inzicht en kennis 
te verwerven over onze organisatie:
• Visie – Missie en gedragscode 

• Ontstaan en evolutie

• Structuur, administratie en werking

• Foundation – LCIF

• Lions (mondiale) impact

• Grants en Awards

• Best Practices van andere Clubs



HOE?

• Het District, naast LCI en het MD, als ondersteunende factor voor 
vormings- en informatie-aanbod.

• Op basis van het principe ‘Need to know’ een analytische en modulaire 
opbouw afgestemd op:
• Nieuwe leden
• Clubvoorzitters, -secretarissen,-penningmeesters, Lions Ambassadeurs en voorzitter 

effectieven.
• Zone-, Gewest- en District Officers

• Door een interactieve aanpak
• vertrekken van de verwachtingen en behoeften van de doelgroep met 
• veel ruimte voor debat en ervaringsuitwisseling.

• Maar ook door individuele investering in infogaring



Tools

• Website LCI – MD112 en D112A

• Lions Magazine

• Flash

• Vormingsdagen 

• Zonevergaderingen

• Lion guides

• Clubvergaderingen: minuut van het Lionisme

• Lion Ambassadeur

• Inter club bezoeken

• Conventies

• Internationale opleidingen:  



Enkele data in 2015

• 20 april: Info avond nieuwe leden 

• 01 juni: Info avond aankomende clubbesturen

• 25 april: Lenteconventie D112A

• 06 juni: Nationale Conventie

• 13 juni: info voormiddag zone- en gewestvoorzitters

• 24 tot 30 juni: Internationale Conventie Honolulu



Enkele nuttige links

• www.lionsclubs.org
• member-center >> leadership-development >>lions-learning-center .

• member-center >> membership-and-new-clubs >> strengthen-membership 
>> club-excellence-process

• www.lions-112a.be

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








CEP in district 112A



CEP in district 112A

• Wat is CEP?

• Waarom CEP?

• Implementatie in district 112A
1. Het 3-jarenplan 
2. Plan van aanpak 

• Stand van zaken

• De enquête
• De methode voor analyse
• Het resultaat

• Interactieve analyse



Wat is CEP? 



Wat is CEP?

• Club Excellence Process

• Is praktisch hulpmiddel om clubwerking en ledentevredenheid te 
verbeteren.

• Deelname aan CEP is beslissing van de club. Het district wil de clubs 
hierbij helpen.
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Wat is CEP?

• CEP voorziet in 4 stappen:
• Evaluatie van de club en ledentevredenheid door de leden van de club

• Bepalen van de sterke en zwakke punten

• Formuleren van de doelstellingen voor verbetering

• Opvolging 

• Motivatie door officiële erkenning als Excellente Club.
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Waarom CEP ?



Waarom CEP ?

• Club draagt een verantwoordelijkheid t.o.v. haar leden om 
kwaliteitsvol te presteren op vlak van:
• bestuur van de club (vergaderingen, rapportering, communicatie, …)

• sociaal dienstbetoon

• integratie van de club in onze internationale organisatie (ethische code, 
regelgeving LCI, internationale solidariteit, leveren van leiders voor functies 
binnen en buiten de club, deelname Int. Conventies, …)

• VRAAG: Zouden niet meer leden geïnspireerd en gemotiveerd zijn als 
uw club op een excellente manier zou functioneren?



“Goed, Beter, Excellent”



“Goed, Beter, Excellent”

• Een goede club is een club met een sterk sociaal engagement , een 
solide fundraising om dat engagement waar te maken , die een 
voldoende aantal actieve en gevormde leden heeft om dit alles te 
kunnen realiseren en waarbij onder de leden een goede 
verstandhouding heerst.

• Een excellente club promoot daarenboven het Lionisme en is solidair 
met clubs uit de wereldwijde organisatie door het LCIF te steunen en 
haar leden aan te moedigen om leiders te worden in de organisatie 
van LCI.



CEP: Implementatie in district 112A



CEP: Implementatie in district 112A

• Het 3-jarenplan

• Realisatie 



Het 3-jarenplan



Het 3-jarenplan

• Doelstellingen en planning bepaald door gouverneursteam

• Duurtijd: 3 jaar

• Doel: verbetering clubwerking en werking van het district

• Middel: combinatie van 
• CEP, 
• Ambassadeur Lionisme en 
• Vorming

• Ambitie voor jaar 1: 
• CEP: 50% participatie
• Ambassadeurs van het Lionisme: 25 gemotiveerde Lions leren hoe het Lionisme in de clubs en 

zones kan worden gepromoot
• Voorzien in de nodige interne en externe opleidingen

• Ambitie voor jaar 2 en 3:
• Verdere uitbouw en consolidatie



CEP : plan van aanpak 



CEP : plan van aanpak  

• Infocampagne

• De enquête (assessment) 
• Elektronisch en gestuurd door district
• Gebaseerd op brochure LCI “how are your ratings?”
• Gestart eind november
• Elke deelnemende club krijgt een rapport met haar resultaten
• Benchmarking d.m.v. de globale cijfers voor het district.

• Resultaten assessment omzetten in een verbeteringsproces (club)
• Actiepunten definiëren voor verbetering clubwerking en ledentevredenheid
• Prioriteiten, planning en opvolging.

• Ondersteuning door gerichte informatiesessies, opleidingen en “helpdesk”



Stand van zaken



Stand van zaken

Participatie van de clubs aan CEP: 
• 33 van de 54 clubs zijn ingeschreven bij LCI (61%)

• 8 clubs hebben toegezegd deel te nemen

• potentieel voor deelname aan CEP in werkjaar 2014-2015 > 76%

• De enquête
• Meer dan 650 Lions hebben al deelgenomen, aantal blijft groeien

• Reeds 30 ambassadeurs van het Lionisme aangeduid door hun clubs.



De enquête



De enquête





Methode voor de analyse



Methode voor de analyse

• Er waren 58 vragen waarvan 2 algemene (welke club, hoe lang lid)

• De 56 andere behoren tot 5 groepen:
• Service-gerichtheid

• Sterke communicatie

• Membership 

• Behoud van leden 

• Effectief leiderschap in de club



Methode voor de analyse

• Mogelijke scores : 1 tot 6

• 1 en 2 : niet akkoord met de stelling BOTTOM 2

• 3 en 4: neutraal

• 5 en 6: akkoord met de stelling TOP 2

• Voor alle 56 vragen werd berekend hoeveel % van de antwoorden naar de 2 
laagste (niet akkoord / BOTTOM 2) en naar de 2 hoogste scores (akkoord / TOP 2) 
is gegaan.
• De 5 beste scores geven voor de club de “we doen het goed” lijst

• De 5 slechtste scores geven de “kan beter” lijst

• Alle 56 scores zijn de evaluatie waard.



Methode voor de analyse

• Er waren vragen die schijnbaar dubbel waren. 

• Dat waren vragen over
• hoe het lid zijn lidmaatschap ervaart en 

• hoe het lid zijn club voor diezelfde punten evalueert.

• Telkens werden de top 2 percentages voor de beide groepen bepaald

• GAP SCORES: Door het verschil te maken tussen die percentages kan ook het 
verschil in verwachting en verwezenlijking in kaart worden gebracht.
• Als waarde Negatief is (verwachting > realisatie): de leden denken dat het punt belangrijk is 

en dat de club tekort schiet

• Als waarde Positief is   (verwachting < realisatie): de club presteert boven verwachting



De resultaten



GAP scores



GAP scores

% Top 2 Responses: hoe 
evalueert het lid zijn club

% Top 2 Responses: hoe ervaart 
het lid zijn lidmaatschap

Gap

3 Fondsenwerving voor sociale doelen is 
belangrijk.

71% 88% -17%

4 Hands-on activiteiten die rechtstreeks 
ten goede komen van sociale doelen 
moeten meer aan bod komen.

73% 58% 15%

5 Er moeten meer leden worden 
aangemoedigd om bestuursfuncties uit te 
oefenen in de club.

63% 40% 23%



GAP scores

7 De vergaderingen helpen mij met het 
uitbouwen van een netwerk dat 
voordeel kan opleveren voor mijn zaken 
of carrière.

17% 11% 7%

8 De sociale activiteiten moeten leuk 
zijn.

51% 68% -17%

9 De sociale activiteiten moeten nuttig 
zijn voor de gemeenschap in de directe 
omgeving.

72% 77% -5%

10 Sociale werken kunnen ook ten 
voordele zijn van doelgroepen buiten de 
directe leefomgeving.

42% 52% -10%

% Top 2 Responses: hoe 
evalueert het lid zijn club

% Top 2 Responses: hoe ervaart 
het lid zijn lidmaatschap

Gap



GAP scores

12 De club moet kansen bieden aan 
individuele leden om een officiële 
erkenning te bekomen voor inzet bij 
sociaal dienstbetoon.

35% 32% 3%

13 De club moet mogelijkheden zoeken 
om familieleden meer te betrekken bij 
de haar werking.

34% 30% 4%

14 Bij vergaderingen moet er aandacht 
zijn voor protocol en er moet een 
plechtig en formeel karakter worden 
bewaard.

54% 48% 6%

% Top 2 Responses: hoe 
evalueert het lid zijn club

% Top 2 Responses: hoe ervaart 
het lid zijn lidmaatschap

Gap



TOP2/BOTTEM2



Resultaat: Top2/bottom2
Wat doen we goed ? Wat kan beter ?

Vergaderen in geschikt lokaal, aangename sfeer, 

deelname aan vergaderingen is belangrijk, 

bezoekers worden correct ontvangen.
Samenwerking met andere clubs, clubbezoeken.

De voorzitter heeft de vergaderingen goed 

voorbereid, er is een goed verslag, 
Financieel verslag 

Fondsenwerving voor sociale doelen is belangrijk, 

leden hebben het gevoel voor anderen iets positief 

te doen. 

Sociale werken ten voordele van doelgroepen 

buiten de directe omgeving

Geen beperking aan activiteit van leden Officiële erkenning bij bijzondere inzet

Leden twijfelen er niet aan om het lidmaatschap 

aan anderen aan te bevelen
De club voorziet in mogelijkheden die mij in mijn 

professioneel leven kunnen helpen



Clubtevredenheid 
% Bottom 2 responses % Top 2 responses

19 Ik twijfel er niet aan het lidmaatschap aan te bevelen aan geschikte 
kandidaat leden.

2% 79%

18 Ik heb het gevoel dat ik iets positiefs doe voor anderen. 2% 75%

23 Ik plan om nog lang lid te zijn van mijn Lions Club. 4% 74%

15 Ik geniet echt van mijn clublidmaatschap. 3% 72%

22 Ik word door andere leden gerespecteerd. 2% 69%

17 Mijn club geeft me een gevoel van betrokkenheid bij de resultaten van de 
sociale werking.

3% 68%

24 Ik ben tevreden over hetgeen ik terugkrijg van mijn club voor mijn bijdrage 
in tijd en geld.

4% 62%

20 Mijn lidmaatschap is iets belangrijks voor mij geworden. 7% 52%

16 Mijn lidmaatschap geeft me een gevoel van trots. 11% 50%

21 Ik heb invloed in mijn club. 14% 37%



Weinig wensen en frustraties

55 Er is voldoende zekerheid dat verkiezingen correct verlopen. 3% 87%

54 Er is voldoende bescherming voorzien om erover te waken dat 
de financiële middelen goed worden besteed.

2% 82%

52 Het clubbestuur maakt het me mogelijk om zo actief te zijn als 
ik dat zou willen zijn.

3% 76%

58 Mijn club bevordert het gebruik van moderne technologie 
(website, sociale media, e-mail, ...).

7% 71%

53 Mijn club heeft het optimaal aantal leden om de bestaande 
activiteiten goed uit te voeren.

12% 59%

56 Het peterschap functioneert naar behoren. 7% 59%

57 Mijn club staat open voor diversiteit. 9% 56%





interactieve analyse van de enquête



interactieve analyse van de enquête

• Tabellen 

verwerking resultaten met perc deelname per club.xlsx


interactieve analyse van de enquête

• Bedenking 1: Stel dat de CEP-bevraging voor uw club 
bijgevoegd resultaat geeft, hoe zou je dit resultaat interpreteren?

Probeer als groep precies te omschrijven wat je als vaststelling 
meeneemt naar de bespreking van de resultaten in uw club.

• Bedenking 2: Uiteraard ga je in de clubvergadering praten over acties
inzake bijgevoegd item. Kan je zo precies mogelijk eventuele acties 
omschrijven? 

Het doel moet zijn om in detail te stellen wat er te doen staat.



interactieve analyse van de enquête

• GAP SCORES 
• vraag4 

“Hands-on activiteiten die rechtstreeks ten goede komen van sociale doelen 
moeten meer aan bod komen.”

• Scores voor het district: 

% TOP2 
Hoe doet mijn club het?

% TOP2 
Wat verwacht ik van mijn club?

GAP

73% 58% +15%



interactieve analyse van de enquête

• Bedenking 1: Stel dat de CEP-bevraging voor uw club 
bijgevoegd resultaat geeft, hoe zou je dit resultaat interpreteren?

Probeer als groep precies te omschrijven wat je als vaststelling 
meeneemt naar de bespreking van de resultaten in uw club.

• Bedenking 2: Uiteraard ga je in de clubvergadering praten over acties
inzake bijgevoegd item. Kan je zo precies mogelijk eventuele acties 
omschrijven? 

Het doel moet zijn om in detail te stellen wat er te doen staat.



interactieve analyse van de enquête

• GAP SCORES 
• Vragen 9 en 10

“De sociale activiteiten moeten nuttig zijn voor de gemeenschap in de directe 
omgeving.
Sociale werken kunnen ook ten voordele zijn van doelgroepen buiten de 
directe leefomgeving.”

• Scores voor het district: 

% TOP2 
Hoe doet mijn club het?

% TOP2 
Wat verwacht ik van mijn club?

GAP

72% 77% -5%

42% 52% -10%



interactieve analyse van de enquête

• Bedenking 1: Stel dat de CEP-bevraging voor uw club 
bijgevoegd resultaat geeft, hoe zou je dit resultaat interpreteren?

Probeer als groep precies te omschrijven wat je als vaststelling 
meeneemt naar de bespreking van de resultaten in uw club.

• Bedenking 2: Uiteraard ga je in de clubvergadering praten over acties
inzake bijgevoegd item. Kan je zo precies mogelijk eventuele acties 
omschrijven? 

Het doel moet zijn om in detail te stellen wat er te doen staat.



interactieve analyse van de enquête

• GAP SCORES 
• vraag14 

“Bij vergaderingen moet er aandacht zijn voor protocol en er moet een 
plechtig en formeel karakter worden bewaard.”

• Scores voor het district: 

% TOP2 
Hoe doet mijn club het?

% TOP2 
Wat verwacht ik van mijn club?

GAP

54% 48% +6%



CEP: synthese

• Enquête invullen

• De resultaten bespreken

• Bepalen van verbeteringen van clubwerking en ledentevredenheid

• Opvolging 






