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PLANNING 
Vredesposterwedstrijd 2017-18 

 
Lions Clubs district 112 A 

 

• oktober/november 2017 
Scholen (directie en leerkrachten) aanspreken: peilen naar interesse, info bezorgen  
 
Deelname vastleggen, aantal groepen (klassen), aantal 
leerlingen. 
 

• eind november 2017. 
Deelname doorgeven aan coördinator district 112 A 
vredesposter112a@gmail.com  
 

• december, januari, februari 2018 
Ideale periode voor het maken van de posters:. Het 
jaarthema wordt begin januari bekendgemaakt, maar het 
gaat altijd over VREDE uiteraard 
 

• maart 2018 
De scholen leveren de posters tijdig in, in overleg met de club. 
Het paasverlof loopt van zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018  
(Pasen valt bij het begin van de vakantie, nl op 1 april 2018). 
 

• eind maart 2018 
De club organiseert (dus vóór de Paasvakantie) een jurering, soms in aanwezigheid van 
leerkrachten en/of directies van de scholen; soms op een werkvergadering. Iedere club 
doet dat op zijn eigen manier. Sommige clubs betrekken hierin ook sociale media … 
 

• zaterdag 21 april 2017, Lenteconventie 112 A  
Elke deelnemende club levert de winnende poster(s) in op lenteconventie .  
Tijdens deze conventie worden de districtswinnaars gekozen en gepresenteerd. De 
winnende poster neemt deel op MD niveau (België, de 4 districten). 

 

• vóór ofwel snel na de lenteconventie  
De club organiseert een prijsuitreiking samen met de scholen (moet niet, maar kan 
interessante mogelijkheden bieden voor contacten met leerkrachten en ouders).  
Kan ook bv op het schoolfeest (alle ouders aanwezig!! … en dit vraagt bijna geen 
organisatie door de club, alleen aanwezigheid van een paar leden op het schoolfeest  en 
een kleine speech met prijsuitreiking). 
 

• Kids Day 27 mei:  
De prijsuitreiking voor België ( MD112) , locatie nog te bepalen 
Uitnodigingen voor de kinderen worden na de districtsconventies verstuurd 

 

Districtsverantwoordelijke Vredesposter 112A 
Guy Soetaert – LC De Haan Permekeland 

vredesposter112a@gmail.com    0475 76 12 92 
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