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Goede Lions en Leo vriendinnen en vrienden,
 
Januari is traditioneel de maand waarbij iedereen zijn beste beentje voorzet om met goede voor-
nemens alles in het werk te stellen om het beter, zoniet anders te doen dan in het voorbije jaar.
Per toeval ontdekte ik de wijze uitspraak hieronder van de franse staatsman Tallerand (1754-
1838):
« Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare je me console »
Een gezegde die ons aanzet als Lion nooit de moed te laten zakken en ons integendeel motiveert 
om het steeds beter te doen dan dat wij het vermoeden.
Ook de moeder van onze internationale president Yung Yul Choi bakte bij hem het principe in: 
“wanneer men grotere inspanningen levert dan voorzien, wij buitengewone resultaten bekomen.”
Als we nu eens al onze individuele inspanningen bundelen dan bereikten wij zeker ook nog meer 
buitengewone resultaten.
Ik stel vast dat nu reeds verschillende clubs op een of andere manier samen de handen uit de 
mouwen steken om een club- of zelfs zone overschrijdend sociaal project in het leven te roepen, 
te handgaven en te laten groeien.
Ik herinner me de verschillende “DISOC” projecten die verleden jaar in het leven werden geroepen. 
Sommige zullen dit jaar weer herhaald worden.
Ook de inclusie gedachte is voor al onze clubs een steeds dankbaar weerkerend en allesomvat-
tend sociaal geëngageerd thema.
Bij mijn vele clubbezoeken ervaar ik daarvoor dankbaar veel steun en aandacht.
 
Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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 ƕ De Kortrijkse Lionsclubs en de Leo’s Kortrijk samen meededen aan de Warmste week en 
op TV kwamen ? https://www.facebook.com/kortrijklions/videos/549656848952671/ Elke club 
stelde zijn goed doel voor dat zij ondersteunen met de winst van hun 1302ginverkoop.

 ƕ De definitieve zonehervorming een feit is: 10 zones - 5 gewesten ! Lees alles hier.

 ƕ LC De Pinte Millenium de film RESPECTO sponsorde ? Deze film kwam tot stand met financi-
ele steun van deze club en ging op 23 mei 2019 in avant-première in de Sphinx-Cinema. Zowel 
de kostuums, attributen als de soundtracks werden gemaakt door collega’s. Naast de kinderen 
en begeleiders zijn er ook ouders en grootouders die figureren in de film. Verder is er ook een 
kleine gastrol voor de Gentse acteur Bob De Moor.

 ƕ De Gouverneursraad 1 x per maal samenkomt in het Houba-huis te Brussel. Het verslag van 
de laatste Gouverneursraad lees je hier

Lobster Award
De formule van de Lobster award van LC Kortrijk-Leie eindelijk prijsgegeven.
De Lobster Award werd in het leven geroepen door onze goe-
de Lionsvriend Thierry Gaeremynck, die ons twee jaar gele-
den jammer genoeg op veel te vroege leeftijd ontvallen is.
Het is een clubtrofee die als doel heeft de club die het groot-
ste engagement toont om aanwezig te zijn op het Kreeften-
festival in de bloemetjes te zetten, al wordt het dan de eerder 
mannelijke versie van die bloemetjes, en dat is dan een goed 
glas wijn.
Het grootste engagement bepalen is natuurlijk niet evident. 
We zijn echter eenvoudige mensen, en dus berekenen we dat 
engagement aan de hand van 2 parameters:
1. Het aantal leden van de club dat aanwezig is
2. De afstand die daarvoor werd afgelegd vanaf het eigen clublokaal via een route met enkele verplichte tussen-

stops bij een paar leuke door ons geselecteerde caféetjes.
Die 2 parameters worden in een partiële differentiaalvergelijking gezet met behulp van de integraal van een parabool, 
en een ellipsoïdale projectie, en bij de uitkomst wordt dan de 3de macht van de afgelegde hoogtemeters toegevoegd, 
om er vervolgens de vierkantswortel uit te trekken, en zo komen we aan het aantal lobsterpoints. (lees hier verder)

Carl Sabbe – LC Kortrijk-Leie

Club zoekt M/V 
Eén van de uitdagingen voor een club, is nieuwe leden aan te trekken voor de noodzakelijke ver-
jonging en vernieuwing van de club.
Sommige clubs slagen daar goed in, anderen hebben het iets moeilijker. De maatschappelijke evolutie, de combinatie 
van een veeleisende job, een waaier van sportactiviteiten en hobby’s en de zorg voor het gezin, maakt dat het niet 
meer zo vanzelfsprekend is voor jongeren om tot een serviceclub toe te treden.
De motivatie ligt vandaag meer dan ooit in het sociaal engagement van de leden en de vriendschap, zonder elitair te 
zijn.
Naast een analyse van de behoeften van de club en van de gevraagde eigenschappen van de kandidaten zal vooral 
met een open geest worden gehandeld. 
De Lionsclub dient een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Deze laatste is veranderd en wordt gekenmerkt 
door een grotere verscheidenheid. Op zoek gaan naar nieuwe leden buiten de traditionele visvijver kan een verrijking 
betekenen voor de club. Waarom zou een “vreemde” je vriend niet kunnen worden?

Christian Vergaert – LC Gent Scaldis - GMT Coordinator voor District 112 A

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/kortrijklions/videos/549656848952671/
http://www.lions-112a.be/definitieve-zonehervorming-d112a/
http://www.lions-112a.be/document/lc-de-pinte-milenium-balder-film/
http://www.lions-112a.be/verslag-gouverneursraad-18-12-2019/
http://www.lions-112a.be/de-formule-van-de-lobster-award-van-lc-kortrijk-leie-eindelijk-prijsgegeven/
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Comedy avond LC Meetjesland te Eeklo
Niet iedereen loopt wild enthousiast van een stand-up comedian. Eén ding is 
zeker, je kunt rekenen op een volle zaal. Wij kozen voor Henk Rijckaert, en het 
was geen ontgoocheling. De zaal was weken op voorhand uitverkocht.
Henk Rijckaert wordt de grappigste doe-het-zelver van het land genoemd. In 
zijn show ‘Maker’ belicht hij een typisch Belgisch fenomeen: het geknutsel in 
een vaak zelfgebouwd kot achter het huis. Ook voor wie niets maakt of zelf 
doet is het in deze show lachen en genieten vanaf de eerste minuut. Hij maakt 
niet alleen zijn grappen en liedjes zelf, maar ook alle instrumenten en toestellen 
die hij op het podium sleept, tot zijn microfoon toe, op een statief van verwar-
mingsbuizen.
De opbrengst van de avond, 9.500 euro, kwam ten goede aan de vzw Baby-Nest, een organisatie die kansarme moe-
ders een baby-uitzet bezorgt. 
Ze helpen jaarlijks een 900-tal gezinnen en zijn hiervoor volledig op giften en sponsoring aangewezen. 
De champagne-receptie was een mooie afsluiter van deze geslaagde avond.  

Michel Timmermans - voorzitter LC Meetjesland Eeklo.

Nationale en Europese Lions muziekwed-
strijd 2020: de saxofoon
Ons MD 112 neemt sinds 1998 aan de Europese Lions muziekwedstrijd deel. Er wordt een nationale wedstrijd 
georganiseerd om de meest geschikte kandidaat af te vaardigen naar de Europese wedstrijd die gehouden 
wordt tijdens het Europa Forum. Het MD kon zich Europees reeds verheugen op enkele eerste, tweede en derde 
prijzen. De wedstrijd wil jonge getalenteerde musici aanmoedigen en begeleiden. Het land dat het Europa Forum 
organiseert, bepaalt het instrument alsook de uit te voeren muziekwerken. Dit jaar is de saxofoon aan de beurt. 
Alle voorzitters en secretarissen kregen een folder toegestuurd met de nodige inlichtingen. Je kan als club het 
peterschap van een kandidaat opnemen. De kandidaten moeten zich inschrijven voor 15 maart 2020. De selec-
tieproeven vinden plaats op 18 april 2020 in de concertzaal van Piano’s Maene in Brussel en zijn gratis. De finale 
wordt georganiseerd door district B op 3 mei in de Stadsschouwburg van Mechelen (toegang € 35). Alle info en 
inschrijvingsformulier vind je hier.

Jan Van Eyck - LC Tielt - verantwoordelijke muziekwedstrijd district 112 A       
X-mas-4-all…het groeit!

X-mas-4-all…het groeit!
30 paar enthousiaste en gemotiveerde handen van 
L.C. Oostkamp mochten medio december 2019 al-
weer de kerstmandjes met kwaliteitsvolle verzorgings- 
en verbruiksproducten vullen voor de behoeftigen van 
Oostkamp, Beernem en Oedelem.
Gestart in 2011 met toenmalig voorzitter Wim An-
seeuw begonnen we met een 75-tal mandjes in Oost-
kamp die door onze Club werden samengesteld en gevuld en door het OCMW werden verdeeld. Door de mond-aan-
mond reclame in de andere deelgemeenten groeide het project ondertussen naar 270 te vullen mandjes en er is 
vraag naar meer…, wat bewijst dat armoede en dagelijkse tekorten aan dat ietsje meer realiteiten zijn!
Het vullen van 270 mandjes vergt organisatie, strakke timing en discipline. Ondertussen zijn we in onze club gerouti-
neerd en kunnen we intern steunen op excellente Lions ‘spirit’. We kijken alvast uit naar onze volgende editie in 2020.

Philippe De Wulf – Secretaris LCOostkamp

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lemc-muziekwedstrijd/
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Lions heeft jonge, dynamische leiders no-
dig!
‘Lions Forward’ is de benaming van de nieuwe Lions-strategie: wij moeten meer ‘We Serve’ activitei-
ten kunnen ontplooien! Deze nieuwe strategie kan echter niet ‘uitgerold’ worden als we niet over méér 
leiders kunnen beschikken.
Leider? Some happy few zijn geboren leiders, de meesten onder ons kunnen tot leider worden op-
geleid. 1e stap in die opleiding: e-learning. Op de website https://lionsclubs.org vind je zéér profes-
sionele modules die voor Lions, maar ook voor leiders in om het even welke organisatie, een goede 
voorbereiding vormen op een rol als leidinggevende.
Modules zijn opgebouwd als onderdeel van een opleidingstraject – bv. een traject als voorbereiding van clubvoorzit-
ter, secretaris, treasurer, … Daarnaast zijn er modules die de basis behandelen van een aantal competenties (bv. een 
vergadering leiden, een conflictsituatie aanpakken, spreken in het publiek…) en inhoudelijke modules, (bv. over de 
Lionsstructuren op internationaal, regionaal en het lokale niveau.)
Je wordt volgend jaar clubvoorzitter? Of GMT? Of Secretaris? Of je denkt dat een tailtwister een hondenras is? Of je 
weet niet wat een constitutional area is? GOYA (Get Off Your Ass): ga achter (of voor is ook goed!) je laptop zitten!  
Elke module heeft een vaste structuur – wat zijn te bereiken doelen, de inhoud, en dan test, feedback voor jou en …
eventueel een 2e zit!!
Ga naar www.lionsclubs.org, member login (of eerst account creëren), ga naar Learn, en GO!
Succes!

Patrik Vervinckt – LC Dendermonde – voorzitter commissie GLT

13 bloembollen
Vanaf eind september is het moment om bloembollen te planten, hiermee 
krijg je in het voorjaar bloeiende tulpen in je tuin. Net zoals wij allemaal met 
zorg werken in onze tuin, waren de Leo’s van Roeselare met zorg bezig hun 
vereniging te laten groeien. Van juni 2019 waren zij al werkzaam met nieuwe 
leden, zodanig dat ze in september bij de startvergadering de eerste kandi-
daat-leden konden verwelkomen en konden kijken met een wakend oog of 
het goed was.
Ik ben één van hun vijf nieuwe kandidaat-leden en voel mij klaar om in het 
voorjaar open te bloeien. Mij in te zetten voor onze doelen en vooral de vriend-
schap te ervaren van mijn groep. Wij zijn een groeiende groep van dertien 
vrouwen, maar wij staan zeker ons mannetje. Net zoals onze kerstmarkt die 
doorging op 21 december een succes was wat betreft gezelligheid. Leo’s en Lions kwamen, dronken en verenigden 
zich in het verbeteren van de samenwerking. Wij konden het jaar niet beter afsluiten en wensen iedereen een gezond 
en bloeiend nieuw jaar.

Sietske Verbouw – kandidaat-lid Leo Roeselare

 ƕ Na het plotse overlijden van 1st International Vice President Judge Haynes H. Town-
send werd past International Director Douglas als 1st International Vice President aan-
gesteld door de International Borad of Directors. Hij is sinds 1984 actief lid van de L.C. 
Brooklyn Bedford Stuyvesant en was International Director 2010-2012. Hij is een voor-

malig vice-president van JP Morgan Chase Bank en nu met pensioen. Als erkenning voor zijn 
dienst aan de vereniging, heeft hij talrijke prijzen en onderscheidingen ontvangen, waaronder de 
Distinguished Goodwill Ambassador award. Hij is ook Melvin Jones’ Companion Progressive 
Category.

 ƕ De NASOC van de Leo’s doorgaat op zondag 3 mei ? Samen met al hun sociale doelen maken 
zij er steeds een spetterende dag van ! Alle info lees je hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lionsclubs.org
http://www.lions-112a.be/presentatie-nasoc-2020/


JANUARI 2020  I  6flashLIONS

WWW.LIONS-112A.BE

Il magistrale duello
Ons traditioneel 11 november concert ging dit jaar uitzonderlijk door 
in de Sint-Petrus en Pauluskerk of ‘De Grote Kerke’ voor de Oosten-
denaars. Een evenement waar liefhebbers voor klassieke muziek elk 
jaar reikhalzend naar uitkijken. Het ensemble ‘Capriola di Gioia’ o.l.v 
Bart Naessens aan de klavecimbel en Amarylis Dietiens als sopraan, 
brachten ons het programma ‘Il magistrale duello’ met muziek van 
Nicola Porpora en Georg Friedrich Händel. Dankzij de hands-on van 
de leden van L.C. Oostende, werd het concert gevolgd door een ver-
zorgde receptie waar allen uitgebreid konden netwerken met de aan-
wezigen en sponsors. De volledige opbrengst zal terug toegewezen 
worden aan verschillende sociale projecten die wij steunen. Vorig jaar hebben wij concrete projecten van Duinhelm, 
Equu-Libre, Poverello, Koninklijk werk IBIS en Dyade ondersteund.

Nicolas Boel – voorzitter LC Oostende

Het begint te korten
Op onze districtsconventie op zaterdag 25 april zal ik mij voorstellen als kandidaat Gou-
verneur voor het werkjaar 2020-’21. Als ik jullie vertrouwen krijg, word ik tijdens de Inter-
nationale Conventie te Singapore geïnstalleerd, om effectief op 1 juli 2020 te starten als 
jullie Gouverneur. Het begint dus te korten… Ondertussen is de broodnodige opleiding al 
ver gevorderd. Vorig jaar in maart volgde ik de ALLI-opleiding (Advanced Lions Leadership 
Institute) in Marseille en nu in februari ben ik een weekje in Saint-Charles (Chicago) voor 
de ‘First Vice District Governor Training’. Een groot deel van mijn opleiding bestond ook 
uit het bijwonen – als 2e Vice-Gouverneur - van kabinets-, kernvergaderingen en commis-
sies. Dit jaar als 1e Vice-Gouverneur komen er ook nog de maandelijkse Gouverneursra-
den bij in Brussel en een specifieke opleidingsdag. Het echte Lionisme in de praktijk leer 
je echter door heel veel Lions te ontmoeten. 
Ondertussen ben ik ook begonnen aan het opmaken van het districtsbudget, de samen-
stelling van het kabinet, het ‘Werk van de Gouverneur’ en de algemene voorbereiding van 
het gouverneursjaar (workshops, infosessies en opleidingen voor onze leden en hun club-
besturen) en de uitwerking van de zone-hervorming, die in voege treedt op 1 juli 2020. 
Mijn leuze wordt ‘Betrokkenheid bij We Serve’.
Graag zie ik jullie op onze komende Districtsconventie.

Frank Arbyn – LC Lokeren – 1e Vice-Gouverneur

 ƕ Het LIONS BAD FESTIVAL op 19 februari op een info-vergadering alles prijsgeeft over 
de nieuwe locatie van het festival dat doorgaat op donderdag 28 mei! Met  een clubbijdrage 
van  EUR 1500 op rekeningnummer BE96 1430 9483 7005  van Lions BAD participeer je in 
de algemene kosten en ontvang je 20 deelnemerskaarten. Van zodra de club ingeschreven 

heeft, zendt Stefaan Mattelaer  (lions4bad@gmail.com ) jullie een gepersonaliseerde debetnota.

 ƕ Dé Bryan Adams de Lions bedankte op de Amerikaanse televisie! Hij leefde in armoede… Kijk 
hier.

 ƕ De dames van L.C. Oostende BO4 naar jaarlijkse gewoonte opnieuw enorme kerstzakken vol 
lekkers vulden voor de kansarme gezinnen in Oostende ?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
mailto:lions4bad%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lionmaheshchitnis/videos/10157013858703481/
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Lions Herzele organiseerde hun 1ste Kerst-
concert !
Op zondag 8 december bood de Sint-Martinuskerk te Herzele podium aan het eerste kerstconcert 
van L.C. Herzele. In de sfeervol verlichte en prachtig aangeklede Sint-Martinuskerk charmeerde 
David Vandyck met zijn liveband het talrijk opgekomen publiek met een mix van Vlaamse klein-
kunst en internationale kerstmedleys.
De opbrengst van dit nieuwe initiatief ging integraal naar een aantal lokale goede doelen: Huis 
Paksoi, dat zich inzet voor psychische kwetsbare mensen, ontving een cheque van € 500 uit de 
handen van Lions voorzitter Rudy Krikillion en serviceverantwoordelijke Frank De Clippel. De lo-
kale afdeling van vzw Boven De Wolken, die de hand reikt naar mensen die een baby verliezen, 
ontving € 1.000 steun. Leefboerderij De Kanteling uit Woubrechtegem kon rekenen op maar liefst 
€ 4.000 voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke paardenkoets.
Na het concert werden alle fans van David Vandyck getrakteerd op een signeer- en fotosessie en 
werden de gasten met plezier een hapje en een lokaal biertje aanboden!

Maarten Van Aerde – LC Herzele

Kwakkels naar de eeuwige jachtvelden 
verbannen
Ik had mij voorgenomen om jullie niet teveel lastig te vallen met informatie over LCIF. Ik had 
dit beloofd, en daaraan tot hiertoe, aan gehouden.
Vorig jaar was het mijn bedoeling om uitleg te geven over LCIF, hiermee een aantal kwak-
kels, mijnenvelden, en misverstanden naar de eeuwige jachtvelden definitief te verbannen. 
Dit jaar poog ik jullie zo goed als mogelijk de numero uno van de FAQ te beantwoorden : 
‘wat is er met onze zuurverdiende, maar gul en graag gegeven centen gebeurd’. Ik doe dit via bezoeken aan de zones, 
met speech, wat een soort doceren is over LCIF. Overal was er een dorst naar juiste inlichtingen, een grote interesse in 
LCIF, en ben ik telkens vertrokken met een zeer goed gevoel en voldoening. En plus wist ik dat ik weer zoveel vrienden 
meer had gemaakt. Tof, echt tof dat LCIF aan belangstelling wint.
Mag ik jullie nog verzoeken mij een seintje te willen geven wanneer u stort enkel op het Belgisch rekeningnummer van 
het LCIF BE35 3100 9846 9537 en dit voor mijn statistieken.
Heel hartelijk dank ! 

Jan Robyn – LC Heuvelland – verantwoordelijke LCIF District A

 ƕ Op 23 november de Bagatelle in Oostende volledig omgetoverd werd tot de Jungle 
door Leo Club Oostende? Ze organiseerden naar jaarlijkse gewoonte het succesvolle 
WILDFESTIJN, met dit jaar als thema - Jungle Edition. Ook dit jaar waren de gasten op-
nieuw laaiend enthousiast over het lekkere eten en daarnaast vielen ook velen van hen 

onder de prijzen tijdens de tombola. Na afloop van het diner en de tombola werd een prachtig 
kunstwerk van kunstschilder Maurice Boel geveild voor maar liefst 1900 euro! Hierna werd ook 
de dansvloer geopend en zwierden de gasten de benen los op de swingende beats van de DJ!

 ƕ Lions naar aanleiding van de World Diabetes Day (14 november 2019) wereldwijd maar liefst 
1 miljoen mensen screenden op diabetes ? https://youtu.be/MM12pQ1rh40

 ƕ Het Lions Forward programma heel mooi uitgelegd is in een ppt? Kijk hier.

 ƕ De Council Chairperson en de 4 District Gouverneurs van MD 112 Belgium beslist hebben 
om 5.000 euro over te maken van het ‘Belgian Disasters Fund’ aan het ‘LCIFoundation Disas-
ter Relief Fund - Australian bush fires’.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://youtu.be/MM12pQ1rh40
http://www.lions-112a.be/lions-forward/
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20 op 20
Voor de 5de keer wordt deze warme start van een nieuw jaar mogelijk gemaakt 
door onze club. Niet alleen financieel, maar vooral door zélf de handen uit de mou-
wen te steken en alles zelf te doen om opnieuw tot het mooie resultaat te komen.
Een 570-tal mensen konden zaterdagmiddag 4 januari aanschuiven voor het ape-
ritief, maaltijd, muzikale event, speciale act voor de kinderen en met een cadeau 
voor elke aanwezige bij de afsluiting.
Dit alles onder het goedkeurend oog van de huidige voorzitter, Dirk Verkinderen. 
Dirk, die trouwens 1 van de 3 koningen was die op het einde van het gebeuren de 
cadeautjes aan de gelukkige en glunderende aanwezigen mochten afgeven.
De leden van LC Tielt op deze foto zijn maar een deel van de hele crew; namelijk 
echtgenotes en kinderen van, vervolledigden de staff. 
Dikke merci aan de hele LC Tielt familie die zorgden voor de ‘zeer goed gevoel start’ van 2020! WE SERVE!

Bart Vanhoutte – LC Tielt - secretaris

WE SERVE eachother!
Gedurende jaren waren de kledingcontainers voor LC Lokeren dé fundraisingsactiviteit. De meer 
dan 30 kledingcontainers met het lionslogo én een tekening van de Vredesposter waren een eye-
catcher in het straatbeeld. De plaatsing, het onderhoud en het leegmaken van de containers was 
een hands-on activiteit waarbij de leden wekelijks en om beurten de handen uit de mouwen staken. 
Met de opbrengsten van de verkoop van de oude kleren maakte de club ettelijke verenigingen jaar 
na jaar dolblij. Ondertussen dwong de regelgeving de club het aantal containers te reduceren en 
gaf de verschuiving van de bevoegdheid over de ophalingen van het stadsbestuur naar een inter-
communale bijna de doodsteek aan dit prachtig concept. 
Maar Lions zouden geen Lions zijn als ze bij de pakken bleven zitten. Nieuwe hands-on activiteiten 
staan op stapel en ook voor de containers die niet meer worden gebruikt vond LC Lokeren een op-
lossing. De contacten met de lionsclubs van Sint-Truiden, Diest en Boom hebben ervoor gezorgd 
dat deze containers daar een nieuw leven krijgen. Op die manier helpen en steunen Lions ook elkaar.    

Luc Carlé – LC Lokeren

Heptamuse en koetsentocht
Het weekend van 2 en 3 november had een mooi gevuld programma met op 
zaterdag 230 genodigden die van een prachtig concert konden genieten van 
het “Hepsamuse Ensemble” uit Reims.
Deze 4 violonisten brachten aangename kamermuziek van Dvorak, Smeta-
ne, Barber en de frivole muziek van Glass en Piazzola, dit in het romantisch 
kerkje van Vlissegem. Na het concert genoot iedereen van een hapje met een 
lekker glaasje champagne.
Op zondag werden er 38 menners verwacht die hun koetsen konden leiden 
via het strand van Wenduine naar De Haan om dan aan het kerkje van Vlis-
segem hun paarden te laten zegenen.
Na de klassieke “druppel-stop” en “soep-stop” konden de menners flaneren 
door het mooi polderlandschap om uiteindelijk te eindigen in Wielingen te 
Wenduine met de traditionele hutsepot.
Niettegenstaande het stormachtig weer konden beide activiteiten vlekkeloos verlopen en hopen zo alle concertlief-
hebbers en menners volgend jaar terug te mogen verwelkomen op 7 en 8 november 2020.

Michel Dutry – LC De Haan Permekeland – voorzitter commissie fundraising

http://www.lions-112a.be
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Lions Young Ambassador Award
De Europese Young Ambassador Award (YAA) wedstrijd is een gelegenheid 
voor de Lions om jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt met hun 
sociaal engagement in de schijnwerpers te zetten.
Lions Clubs kunnen deze jongeren zoeken in hun milieu, school, jeugdbewe-
ging…en hen helpen hun project naar voor te brengen in de YAA wedstrijd op 
drie niveau’s, namelijk Lions District A, B, C of D (elk maximum 3 kandidaten), 
Multipel District D112 en het Europaforum. 

Enkele punten uit het reglement: 
• ze dienen tussen 15 en 18 jaar oud te zijn op 30/06/2020 (dus geen 19 

jaar op 30/06/2019)
• een kandidaat kan een groep jongeren vertegenwoordigen
• het ingediende project moet concreet en duurzaam te zijn.
• de kandidaten moeten in België wonen.

Planning:
• elke lionsclub kan max. drie dossiers indienen vóór 1/03/2020
• nationale YAA wedstrijd te Brussel: 26/04/2020
• Europaforum te Thessaloniki (Griekenland): 1- 3/10/2020

Voor het volledige reglement en het inschrijvingsformulier, surf hier 

Christian Gelijkens – LC Waasmunster Scaldiana – Commissie YAA District 112A

http://www.lions-112a.be
https://www.lionsbelgium.be/nl/commissies/commissies-jeugd/young-ambassador-award/
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Nuttige info
15/02/2020 LC Heuvelland: Stand-Up Comedian
18/02/2020 LC Waasmunster Scaldiana: Hooverphonic
03/03/2020 LC Brugge: Cinemagala met receptie
05/03/2020 LC Kortrijk: Filmgala
21/03/2020 D112A: Infosessie zone- en gewestvoorzitters
24/03/2020 LC Gent Scaldis: Cinemagala
28/03/2020 LC Blankenberge: Lions@Casino
18/04/2020 MD112: Selectie Lions Muziekwedstrijd
25/04/2020 D112A: Lenteconventie
26/04/2020 D112A: Muzikaal Inclusiefeest “Werk van de gouverneur”
02/05/2020 D112A: Opleiding nieuwe besturen
13/05/2020 D112A: Opleiding secretarissen en penningmeesters
24/05/2020 MD 112: Nationale Prijsuitreiking Vredesposters
28/05/2020 Lions BAD
13/06/2020 MD112: Nationale Conventie
20/06/2020 LC Zottegem: Gala Event
11/07/2020 LC Heuvelland: Summer Launch

Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Blankenberge De Geest Mitch
Blankenberge Vander Eecken Sam
Damme Zwin Dussart Philippe
Damme Zwin Therry Jeannine
Damme Zwin Van Overstraeten Jean-Marie
Damme Zwin Vanderhispaillie Timothy
Ghent Seaport Van Merris Martin
Ieper Poperinge Verbrugghe Pascal
Oostende BO4 Verstraete Isabel
Oostkamp Perquy Hans
Oudenaarde Vlaamse Ardennen Decatelle Joeri
Sint Martens Latem Demeulemeester Olivier

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Izegem Vervisch Filip

LC Herzele De Cooman Raf

LC Waasmunster Acar Urbain

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-heuvelland-stand-up-comedian/
http://www.lions-112a.be/events/lc-waasmunster-scaldiana-hooverphonic/
https://cinemagala.zohobackstage.eu/Cinemagala3maart2020
http://www.lions-112a.be/?post_type=events&p=10088&preview=true
http://www.lions-112a.be/events/lc-gent-scaldis-cinemagala-2/
http://www.lions-112a.be/events/lc-blankenberge-lionscasino/
http://www.lions-112a.be/events/md112-selectie-lions-muziekwedstrijd/
http://www.lions-112a.be/events/lenteconventie-d112a/
http://www.lions-112a.be/events/muzikaal-inclusiefeest/
http://www.lions-112a.be/events/md-112-nationale-prijsuitreiking-vredesposters/
http://www.lions-112a.be/events/bad-4/
http://www.lions-112a.be/events/nationale-conventie-4/
http://www.lions-112a.be/events/lc-zottegem-gala-event/
http://www.lions-112a.be/events/lc-heuvelland-summer-launch-2/
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