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Infosessie
zone - & gewestvoorzitters

werkjaar 2015 - 2016
Gent 13 juni 2015



agenda

• Onthaal

• Voorstelling deelnemers

• Rol van gewest- en zonevoorzitters

• Bespreking bij de koffie

• Doelstellingen en Thema werkjaar DGE André Goethals

• Question Time
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Rol van gewest- & zonevoorzitters

• Het kabinet

• De gewestvoorzitter

• De zonevoorzitter

• GLT – GMT in het district



Het kabinet



Het kabinet

• Samenstelling: 
• Statutair: Gouverneur, IPDG, 1VG, 2VG, gewestvoorzitters, zonevoorzitters, 

secretaris, penningmeester

• Commissievoorzitters

• [DG team = DG + 1VG + 2VG]

• [Kernkabinet: DG team + sec + penningmeester + …]

• Ontslag door stemming (2/3 meerderheid) voor allen muv de DG, 1° en 2° VG



Het kabinet

• Kabinetsvergadering:
• 13/07, 19/10, 14/12, 15/02, 9/05

• Datum zonevergadering hierop afstellen

• Informeert & Bestuurt
• Informatieflow MD – D – Z – Clubs                          Clubs – Z – D - MD             

• Beslissingsorgaan voor district gerelateerde zaken



Het kabinet

• Werking
• DG vertegenwoordigt LCI in het district. Superviseert alle leden van het 

kabinet.

• Als gewest- en zonevoorzitter werk je samen met de DG door de clubs te 
bezoeken en u van de goede werking te vergewissen en hierover aan de DG te 
rapporteren.



Organisatorische indeling van het district

• District: > 1250 leden en 35 clubs

• 4 tot 8 clubs = zone

• 10 tot 16 clubs = gewest

• District 112A: 
• 1912 LIONS

• 54 clubs 

• 4 gewesten

• 8 zones



Programma’s

• Recurrent:
• Jeugd:

• Vredesposter, Young Ambassador Award, Youth Exchange/Camp, Europese 
Muziekwedstrijd, Quest, Taaluitwisseling

• Sociaal:
• Prijs Nationaal Werk , Voedselbanken, Special Olympics

• Niet recurrent:
• CENTENNIAL

• MD initiatief (?)

• Verantwoordelijke voor het district is Werner Van Oosterwijck LC Oostende

• Brillenactie ism Medico



Gewestvoorzitter 







Gewestvoorzitter

• Werkt onder supervisie van de DG

• Is hoogste verantwoordelijke in zijn gewest (door DG gedelegeerd)

• Assisteert de DG bij district operaties, in het bijzonder deze van zijn 
gewest (vb. LCIF)

• Is lid van GLT GMT (juli 2013)

• Drieledige rol: MOTIVEREN - RAADGEVEN - COMMUNICEREN



Gewestvoorzitter

• Verantwoordelijkheden:
• Superviseert de zonevoorzitters en de commissievoorzitters in zijn gewest

• Oprichting nieuwe clubs en ondersteuning clubs in moeilijkheden (samen met 
GMT)

• Bezoekt clubs in zijn gewest en rapporteert aan de DG, GMT en GLT 
coördinatoren

• Waakt over de toepassing van de internationale statuten

• Promoot Club Quality Initiative (CEP) in overleg met GMT/GLT

• Promoot deelname aan conventies en Europaforum

• Vervangt DG op plechtigheden



Aanstelling 

• Discretie van de DG

• Voor 2 jaar



Resourses

• Region Chairperson manual 

• Website LCI

• Statuten van het district (standaard)

• Vademecum 

• Goal-setting guide for LCIF coordinators

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da200.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/lcif/lcif620.pdf




Zonevoorzitter  







Zonevoorzitter

• Werkt onder supervisie van de DG en gewestvoorzitter

• Is hoogste verantwoordelijke in zijn zone (door DG gedelegeerd)

• Is lid van het GLT GMT (juli 2013)

• Drieledige rol: MOTIVEREN - RAADGEVEN - COMMUNICEREN



Verantwoordelijkheden:

• Is voorzitter van het DG adviescomité in zijn zone 
(zonevergaderingen) en organiseert minstens 3 vergaderingen.

• Promoot Club Quality Initiave in de clubs van zijn zone

• Heeft, samen met GMT, een actieve rol bij de creatie van nieuwe 
clubs en waakt over het goed functioneren van de clubs in zijn zone.

• Werkt samen met GLT voor de opleidingen in zijn zone.

• Vertegenwoordigt de clubs bij problemen met het district, het MD en 
LCI.



Verantwoordelijkheden:

• Superviseert de projecten van het district of MD in zijn zone.

• Waakt over de toepassing van de bepalingen van LCI

• Promoot deelname aan conventies en Europafora

• Neemt deel aan clubmeetings en rapporteert hierover bij de DG.

• Identificeert potentiële leiders op clubniveau



Aanstelling 

• Wordt voorgedragen door de clubs in de zone

• Benoemd door DG

• Beurtrol tussen de clubs voor voordracht zonevoorzitter

• Informatieoverdracht door systeem van opvolging (zonesecretaris)



De zonevoorzitter en communicatie

• Met de Gouverneur
• Rechtstreeks per mail en per telefoon
• Via kabinetsvergaderingen
• Via de verslagen van de zonevergaderingen

• Met de clubs
• Via Zonevergaderingen
• Via tussentijdse mailberichten met clubvoorzitters
• Altijd bereikbaar via mail en/of telefoon voor dringende zaken
• Via de verslagen van de zonevergaderingen
• Dringt er bij de clubs op aan om de verslagen van de vergaderingen door te sturen

• Met de Gewestvoorzitter
• Rechtstreeks en/of op kabinetsvergaderingen
• Via de verslagen van de zonevergaderingen
• Door hem uit te nodigen op de zonevergadering indien een belangrijk thema dient besproken te 

worden vb. LCIF



clubs

Zone-
voorzitter

Kabinet



Beurtrol deelname aan 
Internationale Conventie en Europaforum
• Europaforum (Augsburg 8 – 11 OKT)

• Beurtrol in de zone

• (gedeelte van de) kosten worden gedragen door de zone

• Internationale Conventie (Fukuoma 24 – 28 JUN)
• Beurtrol bepaald door zone; los van beurtrol zonevoorzitterschap

• Terugbetaling door district
• Cfr. bepalingen rulebook financiën van het district

• Enkel voor eenmalige deelname van zoneafgevaardigde

• Blz. 11 van het Vademecum



Resources 

• Zone Chairperson manual

• Website LCI

• Vademecum 2015 – 2016

• Zone chairperson resources LCI

• Board Policy Manual Chapter V - Clubs

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da100.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/zone-region-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/bpm_ch05.pdf


District GLT GMT



District GLT GMT

• Samenstelling:
• DG team + district GLT en GMT coördinatoren + gewestvoorzitters + zonevoorzitters

• Opdracht:
• GLT: informeren, opleiden & vormen
• GMT: membership (club quality initiative)

• Doel:
• Betere clubwerking en grotere ledentevredenheid

• Middel:
• Opleidingen en infosessies
• CEP
• Lions Ambassadeurs



Nieuwe organisatie GMT - GLT

Pierre Depotter

Harry Buelens Carlos De Troch

Jij
7/07/2015

Jack Verbeke

Corinne 
Bloemendael

J.J Stoffel-Munck



“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.



7/07/2015 Harry Buelens  GMT D112A
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