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Goede Lions en Leo vriendinnen en vrienden,
 
Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Het is duidelijk dat we kunnen leren van de aanpak van crises in het verleden, maar dat is geen 
garantie dat een nieuwe crisis goed aangepakt wordt. 
In de huidige tijd worden eigenlijk geen risico’s meer geaccepteerd en worden professionals ge-
dwongen om bij een crisis onder tijdsdruk excessieve maatregelen te nemen. 
Als Lion hebben wij gelukkig snel en efficiënt gereageerd onder het voor ons gekende motto: 
“where there is a need, there is a Lion”. 
Het was “alle hens aan dek” bij alle clubs wererldwijd om bij te springen waar de nood het hoogst 
was.
Dat alles in die moeilijke crisis omstandigheden niet altijd van een leien dakje liep moeten wij 
ervaren doch met de overtuiging dat allen het allemaal met de beste bedoelingen tot een goed 
einde zullen brengen.
De hamvraag bij vele Lionsvrienden blijft “hoe verder” binnen ons club leven na de corona crisis.
Ook op MD niveau is onze GMT verantwoordelijke PG Eric Benoit er om bekommerd en schreef 
hij:
Het is van essentieel belang om in de komende maanden een minimale activiteit te behouden, via 
online vergaderingen en interne/externe communicatie, om de kandidaten voor het lidmanschap ge-
motiveerd te houden, maar ook om de bestaande leden niet op slechte gedachten te brengen.
Blijven wachten tot een mogelijke heropening van de restaurants - in dezelfde voorwaarden als vroeger 
(?) - is geen optie. 
Ook uit een GMT oogpunt, voorspellen meer en meer experten dat het toekomstige werkingsmodel 
van vele clubs hybride zal zijn, dwz een mix van face to face en online vergaderingen (alleen maar om 
gemakkelijker externe sprekers aan bod te laten komen). Zoals vaak, kan de huidige crisis dus een 
opportuniteit betekenen. Het zal niet gemakkelijk worden vanwege de gemiddelde leeftijd van onze 
leden, maar als we de bocht naar meer moderniteit willlen nemen, zal het wel moeten.
Er wordt op ons districtsniveau aan gewerkt en zullen straks via de verschillende info video 
sessies en webinars de nieuwe besturen en zone- en gewest voorzitters verder op de hoogte 
gehouden worden.
Ondertussen zijn uiteraard alle “lock-down-corona” club ervaringen welkom…
Wij horen en zien ons bij leven en welzijn zaterdag 30 mei vanaf 10u00 op onze virtuele conven-
tie.

Elk lid – dus niet enkel de stemgerechtigden - kan uitzonderlijk nog tot en met donderdag 28 mei 
via het aanklikken van deze link:  “I N S C H R I J V E N “

Luc Masureel, Gouverneur Lions District 112A 2019-2020
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http://www.lions-112a.be
https://mailchi.mp/ec701a4fb3b5/uitnodiging-29ste-lenteconcentie-district-112a-7988806
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Lenteconventie 2020

Alle info, kandidaturen en documenten ivm de Lenteconventie 2020 vindt u hier op 
de site van D112A
Inschrijven voor de online conventie kan t.e.m. 28 mei via deze link
Gezien de maatregelen van de regering ter bestrijding van COVID-19 kon de voor 25 april geplande districtsconventie 
niet doorgaan. Hierbij de informatie over de virtuele districtsconventie van 30 mei 2020.
Online inloggen vanaf 9.45 via de link die u zal toegestuurd worden. Na inschrijving zal u samen met de link ook richt-
lijnen ontvangen om een vlot verloop van de online-conventie te garanderen.
• 10 uur start van de conventie.
• 11.15 uur: einde van de conventie
Uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 28 mei 2020, daarna worden de inschrijvingen defintief afgesloten. Elk lid, 
ook de niet stemgerechtigden, kan inschrijven via mail aan het conventiesecretariaat via deze link.
Deelname aan de Conventie is gratis.
De stemmingen gebeuren volledig anoniem. Enkel Eddy Baudry, notaris en lid van L.C. De Haan Permekeland, is in 
het bezit van de codes.
Vragen mbt tot de budgetten worden best op voorhand gesteld aan onze penningmeester pascalmarchand@telenet.
be

Young Ambassador Awards
Dit jaar werden twee Lions Young Ambassador Awards uitgereikt aan verdienstelijke jongeren als erken-
ning voor hun voorbeeldfunctie in onze maatschappij. Zij brengen spontaan en belangloos “We Serve” in 
de praktijk.
Twee Lions Clubs, LC Waregem en LC Oostende BO4 stuurden elk een mooi dossier in.
• Yanna Droogenbroodt (16 jr, LC Waregem) studeert aan het H.Hart College te Waregem en is reeds 7 

jaar aktief als vrijwilligster bij de activiteiten van vzw Volkse Kermis uit Anzegem, een lokale organi-
satie die reeds 35 jaar diverse sociale projecten in de streek financieel en daadwerkelijk ondersteunt.

• Nel Top (17 jr, LC Oostende BO4) zit in het 6° middelbaar aan het Onze-Lieve- Vrouwe College te 
Brugge waar ze aktief is als studiebuddy en meewerkt aan de jaarlijkse theaterproduktie. Nel is zeer 
milieubewust en is sinds haar 16° voorzitter van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu JNM Brugge.

De jury, samengesteld uit drie niet-Lions leden verkoos Nel Top als Eerste Laureate.
Door de recente virusuitbraak kon de Lenteconventie van District 112A slechts als virtuele video con-
ference doorgaan op 30 mei 2020. Daarom kregen beide laureates alvast per post hun Certificate of 
Achievement en hun geldprijs van respectievelijk € 600 en € 400, te besteden aan een project van hun 
keuze. 
Ook de aanbrengende Lions Clubs ontvingen aldus reeds een certificaat van erkenning voor hun selec-
tiewerk.
Wij hopen de laureates en de Clubs binnenkort ook daadwerkelijk in de bloemetjes te kunnen zetten.
Eerste Laureate Nel Top werd door District 112A afgevaardigd naar de (ook virtuele) Nationale Young Ambassador 
Award wedstrijd van District 112 te Brussel, waar zij als nationale Eerste Laureate geselecteerd werd.
Hiermee verwerft zij een ticket voor het komende Europa Forum, waar zij haar project op Europees niveau zal voor-
stellen.
Proficiat aan de laureates en dank aan de voorstellende Lions Clubs !

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

 ƕ LC Ronse-Renaix  het verzorgend personeel van WZC Sint-Leonard in Maarkedal heb-
ben  verwend met een ontbijtbuffet. Een hart onder de riem voor onze lokale helden. Doe 
zo verder! Bekijk de goede doelen van LC Ronse-Renaix hier. 

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/lente-conventie/
https://mailchi.mp/ec701a4fb3b5/uitnodiging-29ste-lenteconcentie-district-112a-7988806
mailto:pascalmarchand%40telenet.be?subject=
mailto:pascalmarchand%40telenet.be?subject=
https://www.facebook.com/LionsClubRonseRenaix/photos/pcb.2810558739041423/2810554342375196/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD6IeO9yZgWTIXnVwZGHgQCqjxOFCxzTFqDePNpmdK8PWybG6GZa_nGVyBCxHyGGh6Kc2YsLTwtq_17
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LC Kortrijk tegen COVID-19
Zoals alle Lionsclubs, tracht LC Kortrijk ook haar steentje bij te dragen in de 
strijd tegen het Corona-virus. Dankzij Ruben Glorieux van LC Zwevegem wiens 
schoonvader in China een bedrijf met beschermingsmateriaal runt, hebben 
we 30.000 chirurgmaskers kunnen bestellen (totaal budget 2 x 10.000 euro) 
waarvan de helft voor Lions en de helft voor rekening van de Federatie van 
Voedselbanken, waarvan 2 leden van bij ons (Ignace en Henri) hoge functies 
hebben. De maskers werden op 18 april geleverd en via het netwerk van de le-
den van L.C. Kortrijk aan meer dan 40 Kortrijkse instellingen verdeeld. De club 
koos ervoor vooral kleinere, dikwijls door de overheid vergeten, instellingen te 
begunstigen, zoals thuisverpleging, rusthuizen , woonzorgcentra, CAW, enz…
Onze club sprong ook onmiddellijk op de kar van de districts-actie en steunde 
die  onmiddellijk. De club verheugt zich dat mede dank haar bescheiden steun het multiple district 112 België een 
GRANT gekregen heeft van het LCIF in Oakbrook. Dat moedigt haar aan onze moedervereniging elk jaar te blijven 
steunen.

Didier De Weerdt - GST LC Kortrijk

Wat deden we in Herzele?
• we hebben 300 plastiek-maskers gemaakt “op aanvraag” voor het zie-

kenhuis van Ronse en bezorgden er nog een aantal aan lokale thuisver-
pleegsters.

• we hebben een aantal rollen stof aangekocht waaruit we 75 medische 
schorten konden maken voor de afdeling intensieve zorgen van het OLV 
ziekenhuis te Aalst. De schorten zijn gemaakt door vrijwilligers die we 
vonden via Radio2, en bijkomend gaven we ook een 50-tal t-shirts voor 
huidirritatie tegen te gaan.

• we kochten ook zelf 4.000 mondmaskers aan die we verdeelden onder 
de lokale thuisverpleging, de brandweer, de politie, de gemeentelijke kin-
deropvang en de lokale handelaars.

• we schonken 12.000€ aan de scholen van Herzele voor de aankoop van 
laptops (of ander IT materiaal) zodat de minder gegoede jongeren ook digitaal les kunnen volgen. Het bedrag 
wordt verdeeld over alle onderwijsnetten in de gemeente Herzele. De lagere scholen krijgen elk 1000 euro, en de 
twee middelbare scholen krijgen elk 2000 euro! 

• onze jaarlijkse en meest succesvolle “moederdag ontbijtactie” moesten we noodgedwongen annuleren wegens 
de geldende Corona maatregelen! We gaan die vervangen door een vaderdag actie waarvan we de opbrengst 
integraal gaan schenken aan de lokale WZC’s zodat ze zich van beschermingsmiddelen kunnen voorzien (hand-
gel, maskers, handschoenen,…)

 Maarten Van Aerde – secretaris LC Herzele

 ƕ Leo Club Wetteren 500 persoonlijke kaartjes stuurde naar de bewoners van de woon-
zorgcentra in Wetteren? In deze onzekere en moeilijke tijden door corona, hebben we het 
al vaak vernomen: vele bewoners van de woonzorgcentra voelen zich eenzaam door het 
verminderde contact met familie en vrienden. Hier wilden zij als Leo Club iets aan doen! 

Daarom besloten ze kaartjes te schrijven om hen een hart onder de riem te steken, om aan te 
tonen dat de Leo’s aan hen denken en hen aan te moedigen om vol te houden De club bestaat 
uit 8 enthousiaste leden die zich hier heel graag voor wilden inzetten en schreven een positieve 
boodschap, die ze nadien op verschillende kaarten hebben gedrukt. Elk kaartje begon met de 
voornaam van de bewoner waardoor ze het zeer persoonlijk konden maken.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Kisten ipv dozen
Sta me toe op deze meidag een oefening te houden in de als verlossend aangekondigde post-corona filosofie: “Stop 
de infernale rush; meer tijd voor mekaar; met een (virtuele) dankbare knuffel of een knipoogje.”. 
Sinds méér dan 8 weken hoor ik onze PDG en nationaal GST André Goethals altijd bezig over “kisten met maskers”.
Telkens hij vol enthousiasme over al zijn kisten spreekt, schudt dat bij mij  nostalgie wakker en word ik naar de jaren 
’50 gekatapulteerd.
Ik zit met mijn broertje en mijn ouders in de auto. Voor een grote reis naar Antwerpen. In die tijd een halve expeditie.
Mijn vader had dan een Engelse auto, een Hillman Minx bouwjaar 1950. En het kofferdeksel leek op de bolronde poep 
van Kim Kardashian. 
In de koffer: een grote kist. Die kist diende afgeleverd te worden ergens in de Antwerpse haven want ze moest mee 
met de boot voor een reis van bijna 2 maanden naar China. 
Er was immers in de familie een nonkel-pater, missionaris op Formosa (nu Taiwan). En de familie stuurde elk jaar een 
grote kist, gevuld met kleine kistjes naar Formosa.
Wat zat er in die kleine kistjes?  Honderden, ja meer dan duizend Willem II sigaren. Een kleine troost voor onze zieltjes 
reddende Nonkel-Pater vanuit zijn vaderland. 
Groot was onze ontgoocheling toen later bleek dat Nonkel-Pater zich helemaal niet heldhaftig afbeulde in de Chinese 
rimboe met het bekeren en dopen van Chinezen, maar directeur was in een school en gretig Willem II pafte. O tem-
pora, o mores!
Even groot was mijn ontgoocheling bij een 1ste bezoek bij Mobull Zaventem, de stockageruimte voor onze “China 
kisten”. Immers: Geen kisten te zien,  maar gewone kartonnen dozen, met een scheurtje erin, een hoek af, etc. 
Als stagiair bij GST André werd het mij snel duidelijk. André omhult zijn enthousiasme met een magisch realisme.
Hij overstijgt de saga van de miljoenen federale afgekeurde maskers, vernietigde maskers, te dure maskers.  Hij vocht 
en vecht voor onze Lions-maskers, aangeleverd via een betrouwbare Lions-link, motiverend tegen zij in die twijfelen 
over de kwaliteit, over de verstrekte attesten.
Nachten speurden we op het Internet naar Belgische reglementering, naar Europese normen, naar Chinese normen, 
naar de nieuwste Europese richtlijnen om de maskertekorten te lenigen. 
Als we bijna ons masker over de haag wilden gooien, belden we mekaar. En André onderhandelde verder.
Die kisten staan symbool, veel meer dan die slappe kartonnen dozen,  als de stevige Lions-ruggengraat, gevuld met 
reddende maskers voor onze zorgverstrekkers die zich zwaar engageren.
Lions dacht vooral aan thuisverzorgenden, kleinere RVT- of mindervaliden-instellingen, ambulante vroedvrouwen. 
Soms vergeten in die grote structuren. 
Herinner jullie de Conventie in Brugge vorig jaar. Ik refereerde naar de toen pas afgebrande kathedraal  ‘Notre Dame’ 
in Parijs waarvoor plots een mega miljoenen stroom aan hulp vrij kwam en stelde dat wij In District A veel sterker zijn 
in de steun aan kleine kapellekes. Wij lenigen inderdaad vooral de kleinere lokale noden.
Waar de overheid niet in slaagt, doet Lions MD112 wel. 
Bravo André en alle Lions die hier enthousiast in meehelpen, elk op zijn of haar manier, en vooral allemaal samen.
Het Lionisme, een levensnoodzakelijke schakel in onze maatschappij. 
Door mijn onverwachte GST- stage ben ik meer dan ooit overtuigd van de District A-slogan voor 2021-2022:  

Als een kist in de branding… 😊

Luc Amez , 2de Vice Gouverneur MD112 A

 ƕ LC Dendermonde nog 3 nieuwe leden introniseert dit Lionsjaar?  Kan dat dan toch,  al 
die bubbels samen?! Ja hoor, de voorzitter en de 3 Lions-neofieten bij de voorzitter thuis. 
Alle leden in ZOOM-formatie, in hun eigen bubbel dus,  én in smoking! Corona of geen Co-
rona, onze 3 vrienden zullen hun intronisatie in LC Dendermonde niet licht vergeten!

 ƕ De Special Olympics een openingsceremonie organiseerden ? Kijk hier!

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.facebook.com/watch/?v=265679734780068
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Denderleo’s: zorgboerderij
Ons sociaal doel is Zorgboerderij t’ FramboZENHOF. Zij hebben verschillende doelgroepen. Een 
time-out voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook de druk niet meer aankunnen. 
Bijvoorbeeld kinderen met ADHD, hoogsensitieve kinderen,… 
Er wordt voor hen een programma op maat gemaakt die bijdraagt tot een verbeteren van hun zelf- 
en toekomstbeeld. Door de kracht van dier en natuur kunnen mensen op hun eigen tempo tot rust 
komen. 
Door de corona-crisis mogen de kinderen helaas niet naar de boerderij. Dit is voor velen onder hen 
een grote aanpassing, waar ze elk op hun eigen manier mee omgaan. Wij wilden als club toch iets 
betekenen voor hen in deze moeilijke tijden. Rond Pasen hebben wij hen verrast met een opdrach-
tenpakket. Hierin zaten 15 opdrachten uitgelegd, eentje voor elke dag. In ruil voor een geslaagde 
opdracht kregen ze een paaseitje, die we ook in het pakket hadden toegevoegd. We ontvingen 
enorm wat filmpjes en foto’s van hen, heel erg leuk om te zien. Intussen zijn de opdrachten ook 
binnen de Denderleo’s heel populair!

Nieuws van de Vredespostercompetitie
In tegenstelling tot geruchten in de wandelgangen, wordt de vredesposter-
wedstrijd geenszins afgelast dit jaar! Door de omstandigheden zijn uiteraard 
veel scholen niet tijdig klaar geraakt met hun tekeningen. En het ziet er spijtig 
genoeg niet naar uit, dat er nog veel nieuwe tekeningen zullen binnenkomen. 
De scholen zullen dan wel andere prioriteiten hebben. 
De wedstrijd gaat dus door op de vier niveaus, van club tot Oakbrook!
• Dit neemt niet weg, dat de deelnemende clubs toch prijzen kunnen uit-

loven aan de winnaars voor hun club. De kinderen zullen blij zijn, dat u 
nog eens aan hen denkt. Doe dit per email of -nog beter- desnoods op 
een eventueel schoolgebeuren.

• Iedere club, die dit wenst, mag 1 groepswinnaar DIGITAAL doorsturen 
naar ondergetekende voor eind juni 2020. Maak een duidelijke, mooie foto van het kunstwerkje. En vergeet niet: 
naam leerling, emailadres, adres, geboortedatum en uiteraard naam school te vermelden. Dit is dus op clubni-
veau.

• Deze tekeningen doen mee aan de jurering van het district 112A. De 3 laureaten daar zullen ook een prijs krijgen. 
• Per district gaan de tekeningen van de 3 laureaten door naar de selectie van het MD 112. 
• De nationale winnaar gaat uiteraard door naar de internationale  wedstrijd.
De Kidsday eind mei in Bobbejaanland is uiteraard afgelast.
Bovendien wens ik jullie te melden dat volgend jaar Tine Joye van LC Oostende BO4 mijn taak als districtsverant-
woordelijke voor de Vredesposter wil overnemen. Ik dank alle clubs, die de actie jarenlang hebben ondersteund, van 
harte voor de fijne samenwerking. Jullie hebben hele ladingen kinderen laten nadenken over Vrede. Ik hoop dat jullie 
mijn opvolgster blijven ondersteunen in dit nobele werk!

Guy Soetaert – Voorzitter Vredesposter – LC De Haan Permekeland

 ƕ Naar jaarlijkse gewoonte planden de Leo’s van Oostende dit jaar het paasfeestje in 
met vzw De PluMe uit Bredene. Door de Corona-crisis moesten ze dit helaas afgelasten, 
maar niet getreurd. Alle 22 gezinnen kregen een mooi paaszakje vol chocolade-eieren om 
de komende weken te smullen. De Leo’s stuurden eerder ook al postkaartjes op naar alle 

vijf onze doelgroepen om ze een hart onder de riem te steken en te laten weten dat we aan hen 
denken.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Trouwe partner
Sinds de oprichting van de serviceclub is de Lions Ascot in Waregem 
trouwe partner van VIBSO Waregem, school voor buitengewoon secun-
dair onderwijs.
Ieder jaar worden heel wat activiteiten georganiseerd ten behoeve van 
de leerlingen zoals een wellnessnamiddag voor de meisjes, een bow-
lingavond voor de laatste jaars, een creatieve namiddag voor de eer-
ste jaarsleerlingen, …. Allemaal schitterende activiteiten met een grote 
meerwaarde voor de doelgroep. Coronatijden laten echter ook sporen 
na in het onderwijs en brengen andere noden met zich mee. Zo hebben 
heel wat leerlingen, die thuis niet over een pc beschikken, het moeilijk 
om deel te nemen aan het afstandsonderwijs. Lions Ascot is meteen in 
de bres gesprongen en heeft inmiddels een zestal refurbished laptops 
geschonken aan de leerlingen. Daarnaast kregen alle leerlingen van het 
eerste jaar een creabox waarmee ze thuis hun creativiteit uitvoerig kunnen exploiteren. Voor de heropstart van de 
laatste jaars werd ook gedacht aan de veiligheid van de leerlingen en het personeel. De school kreeg vijftig face 
shields, die rechtstreeks bijdragen tot een veilig lesgebeuren. Directeur Xavier De Jaegher is de club dan ook zeer 
erkentelijk voor deze waardevolle ondersteuning.

Xavier De Jaegher, directeur campus VTI/VIBSO 

Opleidingen
Opleiding zone- en gewestvoorzit(s)ters …..
Hoe blijven we dan in ons kot?
In je kot, in je bubbel!
Hoe dan? 
Zeg al maar aan man-/vrouwlief: ‘Ik, ik ga mee met mijn tijd! Ik doe e-learning!’ (uit-
spreken als: ie-luirning)
Jawel! 
Let wel: ook de secretarissen van de ZV’s zijn uitgenodigd tot deelname.
Op donderdag 28/05 eerstkomend om 19u is er een sessie via ZOOM – geen paniek, Frank loodst jullie allen de 
meeting binnen…
Inleiding door Luc,  Gouverneur
3 leseenheden: Kader
                            Functiebeschrijving en takenpakket voor Z-en G-voorzitters
                            De zonevoorzitter als coach
Toelichting door Frank bij zijn jaarprogramma en Werk van de Gouverneur.             
De slidepack – geen paniek, niet meer dan 30 alles samen) wordt je vooraf toegestuurd.
Duur: 60’ – gevolgd door het traditionele glas van de vriendschap!

En onze inkomende clubvoorzitters kunnen niet achterblijven…
OOK WIJ HEBBEN ONZE e-LEARNING!
Wanneer? Op zaterdag 13/06 om 10u
Voor wie? Voor alle clubvoorzit(s)ters en voor de 1e vice-voorzit(s)ters
Hoe? Met ZOOM!
Programma:
😊 Inleiding door Luc, Gouverneur
😊 Toelichting bij de opdrachten van de clubvoorzit(s)ter
😊 Basis: het vademecum gepubliceerd door de Districtssecretaris Peter
😊 Toelichting van de gouverneur-elect Frank
😊 Duur: 1:30’

http://www.lions-112a.be
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Werk op de plank
Corona… Plots, zo maar, liggen de straten er wat desolaat bij. Met enige schroom passen 
we een mondmasker aan voor het boodschappen doen.
Onze agenda’s – alles schrappen dus. Afspraak hier, bezoekje daar – afgelopen! Bellen, 
face-timen, skypen, conf-calls….à volonté !
Clubvergadering, ons wijnevent,  bestuursverkiezingen, de opleidingen voor de nieuwe be-
sturen  –  kan niet, ‘t is Corona-tijd!
En dan met afgrijzen kennis nemen van de cijfers – de corona-besmettingen, de gehospi-
taliseerden, de overlijdens. Vreselijk!
Met de dag groeit onze bewondering voor de medici en paramedici, voor hun inzet en com-
petentie. En met de dag wordt de vraag dwingender – Lions, wat kunnen we doen?
Ik heb zelf, sedert anderhalve week,  veel nagedacht over Lions. Nog eens mijn archieven doorgenomen van mijn 
gouverneursjaar. Wat een fantastische dingen doen we – We Serve zonder grenzen, alle 56 clubs van ons district, 
elk jaar opnieuw!
En toch voelen we ons nu wat machteloos – ondanks onze dynamiek, onze goeie wil, onze inzet.
Ik wissel momenten van enthousiasme en positief zijn af met wel eens een moment van vertwijfeling – hebben 
we voldoende dynamiek om ons functioneringsmodel te blijven bestendigen, zijn we voldoende attractief voor de 
generaties X-Y-Z, de jongeren zeg maar; hebben we de dynamiek om onze manieren van doen aan te passen – zijn 
we voldoende innovatief, weten we wat jongeren zien in een service-club, zijn we klaar om jongere leden verantwoor-
delijkheid en alle kansen te geven? 
Werk op de plank dus – voor de inkomende clubvoorzitters, de nieuwe clubbesturen, de aan te stellen verantwoorde-
lijken op de diverse niveaus…
Wat mij betreft, ik geloof erin, let’s go for it!

Patrik Vervinckt – Past-Gouverneur -LC Dendermonde

Chocolade en mondmaskers
In volle coronacrisis proberen de leden van LC Gent Gandalys  
trouw te blijven aan de leuze ‘We Serve’.
Concreet hebben wij een groepje kinderen die een moeilijke thuis-
situatie hebben en verblijven in de instelling Sint-Gregorius te 
Gentbrugge een kleine attentie bezorgd met Pasen. Zowel de kin-
deren als hun opvoeders waren gelukkig met de paaseitjes, een 
klein lichtpuntje in de paasvakantie die nu anders verloopt dan 
andere jaren. De opvoeders moeten heel creatief te werk gaan 
om met beperkte middelen de kinderen elke dag zinvol bezig te 
houden.
Anderzijds hebben wij ook, met dank aan de GST verantwoorde-
lijken van ons district en van het MD de gelegenheid gekregen om 
mondmaskers te bezorgen aan 3 WZC in Merelbeke en De Pinte, 
ook daar was het verzorgend personeel erg dankbaar want de 
nood was er hoog en het belang om veilig te kunnen  werken prioritair.

Pia Dierick – LC Gent Gandalys

 ƕ Er verschillende clubs in de pers vermeld werden?
LC Wetteren: klik hier
LC De Haan Permekeland: Klik hier
LC Heuvelland: klik hier

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://www.hln.be/in-de-buurt/wetteren/inwoners-centrum-wetteren-krijgen-mondmaskers~a6df75e9/?fbclid=IwAR3LgUvuCYkcA4h6KiBIzs5uhA6H0aRFx3Ih8o0I3lGm9bq3YeppoF7byoM&referer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://www.lions-112a.be/document/persbericht-lc-de-haan-permekeland/
https://www.hln.be/in-de-buurt/heuvelland/lionsclub-heuvelland-schenkt-bewoners-en-zorgverleners-rusthuis-sint-medard-fruitmanden-en-picon~ad8e0a1a/
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RME en PU-101
Misschien onbegrijpelijke codes voor Lions-leden, maar wel duidelijk voor clubsecretarissen.

RME
Om middernacht van de 24ste van iedere maand moet het maandelijks ledenrapport (met de 
wijzigingen van het ledenbestand) gevalideerd worden, ook als er niets wijzigt.
Dat is telkens slechts enkele minuten werk.
Het is het ideaal moment om de aanpassingen van adresgegevens of emailadressen te regis-
teren.
Het belang dat nieuwe leden tijdig gemeld worden is een kwestie van verzekeringsaspecten.
Het is ook belangrijk dat ‘vertrekkende’ leden tijdig (juni en december) gemeld worden, zodat de 
halfjaarlijkse lidgeldfacturen van Oak Brook correct zijn. Bij niet tijdige opgave wordt het lidgeld 
opnieuw voor 6 maanden aangerekend.

PU-101
Op de maandvergadering van maart of april gingen de verkiezingen voor de nieuwe clubbesturen door.
Tegen uiterlijk half april moesten deze gegevens gemeld worden. De ‘zittende’ secretaris deed dit via de PU-101. Er 
zijn 8 in te vullen functies. Echter werden door vele clubs niet alle functies ingevuld. Checken en aanvullen aub ! Clubs 
die een Leo-club ondersteunen moeten ook een Leo-advisor opgeven.
Dat is hoop-en-al een 5-tal minuutjes werk.

Peter De Poorter – Districtssecretaris

Welke bijdragen zijn verschuldigd aan de 
verschillende Lions niveaus ?
Er circuleren nogal foutieve ideeën over de Lions lidgelden. Als penningmeester van het district geef ik 
jullie dan ook graag een overzicht van de internationale-, nationale-, districts- en zonebijdragen.
Oak Brook (hoofdzetel van onze organisatie in Amerika) rekent per lid 21,50$ aan telkens op 01/07 voor 
het 1ste semester en op 01/01 voor het tweede semester, dus 43 USD of ongeveer 40 EUR per jaar. Bij 
een nieuw lid wordt 49.33 $ aangerekend.
Alle debetnota’s van Oakbrook kan je raadplegen via de link: https://mylci.lionsclubs.org/Home. Inloggen 
doe je met je e-mail adres en je paswoord, als je problemen hiermee heb kan je de districtspenningmees-
ter contacteren. Er worden geen papieren debetnota’s meer verstuurd, dus hou dit zeker in de gaten. Bij 
niet betaling wordt de club “in gevaar” geplaatst en riskeert de club de schrapping van de club. 
Het district D112A zendt per lid en per semester een debetnota van 55 EUR.  Hierin is ook de bijdrage aan het multiple 
district MD112 Belgium (dus onze nationale bijdrage) van 27,50 EUR begrepen, de totale bijdrage bedraagt 55€. De 
bijdrage voor het district is 45€ op jaarbasis, dus 22.5€ per semester. Dus een lid kost per jaar in totaal 100€.
Daarnaast rekenen bepaalde zones voor hun werking ook een kleine zonebijdrage.
Dus samenvattend komt dit op ongeveer 140 € per lid per jaar, zonder de kost van de zonebijdrage. 

Pascal Marchand - Districtspenningmeester 

 ƕ Stijn De Backer van LC Waasland was zo gul een aanzienlijke stock handgel ter be-
schikking te stellen van andere clubs in zone 31. Dat liet ons, LC Dendermonde, toe een 
voorafname te doen op onze samenwerking met de clubs van onze nieuwe zone… 25 l 
handgel, die we gaan bedelen bij de zelfstandige thuisverplegers en -verpleegsters en ki-

né’s van de regio Dendermonde, Lebbeke, Hamme, Berlare en Buggenhout. Heel veel dank, Stijn!

 ƕ Onze IPIP (Immediate Past International President) ons een speciale brief stuurde? Lees die 
hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
https://mylci.lionsclubs.org/Home
http://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=538988&elqTrackId=320bc4c47118450db330ff5e51511b5f&elq=2910b32ce377434ab350690edea76308&elqaid=14656&elqat=1
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Kandidaturen Councel Chairperson
Op de Nationale Conventie die werd verplaatst naar 10 oktober wordt ook een Councel Chairperson gekozen, dit jaar 
uit ons district. Er zijn maar liefst 3 kandidaten:
• Past Gouverneur Hugo Delbeke – LC Waregem
• Past Gouverneur Roland De Paepe – LC Gent Scaldis
• Past Gouverneur Patrik Vervinckt – LC Dendermonde
Hierbij hun presentaties: 

Hugo Delbeke
Twee redenen motiveren mij:   
1. Lions is als organisatie uniek: pluralistisch, politiek en religieus ongebonden, en met als enig 

doel: humanitaire noden lenigen: WeServe. Het cement is de vriendschap. Bovendien dient 
elke lion zich aan een ethische codex te houden. We zijn een change agent. Ik ben dus fier om 
“Helping the less fortunate“ (Condoleezza Rice) concreet in te vullen, reeds meer dan 25 jaar.   

2. De maatschappelijke uitdaging van Lions om zich aan te passen aan de veranderde/ verande-
rende wereld is een opdracht voor elk beleidsniveau bij Lions MD 112: clubs/ zones/ district/ multidistrict. Dur-
ven out of the box denken.  De maatschappelijke perceptie voor Lions is niet goed en daar kunnen wij structureel 
iets aan doen. Lions heeft een geactualiseerde merkinvulling nodig. Vandaar: Rebranding Lions MD 112.

Als cc zal ik in overleg met de gouverneursraad inspireren om een representatieve maatschappelijke organisatie te 
worden.

Hugo Delbeke, LC Waregem PDG 2012-13 

PDG Roland De Paepe
Als ik mij kandidaat stel voor de functie van Vice Council Chairperson 2020-2021 is het omdat ik over-
tuigd ben dat ik een nuttige bijdrage kan leveren om, samen met de 4 Gouverneurs en alle Lionsclubs 
van België, het Lionisme de passende uitstraling te geven. 
Hoewel de functie van Council Chairperson door Oak Brook omschreven wordt als een louter admi-
nistratieve functie wil ik die ook in een breder kader plaatsen.
Een nationale conventie is voor alle Lionsclubvoorzitters de gelegenheid bij uitstek om, samen met 
hun club, na te denken over hoe ze het Lionisme verder willen zien evolueren.  
Iedere clubvoorzitter moet beseffen dat hij als effectief stemgerechtigd lid van de vzw’s zijn invloed kan uitoefenen 
op de werking van het MD.
De conventies dienen hersteld te worden in hun functie van richtinggevende vergaderingen zodat elke clubvoorzitter 
met kennis van zaken mandaat aan de Gouverneursraad kan geven.
De uitoefening van de functie van Council Chairperson is volgens mij drieledig:

1. De Gouverneursraad leiden met respect voor wat zijn voorgangers gerealiseerd hebben.
2. Samen met de Gouverneurs van de 4 districten de Lionsclubs nauwer bij het MD betrekken.
3. Werken aan de uitbouw van een Lionisme dat aantrekkelijk is voor de generaties Y(geboren tussen 1980 en 

1994) en Z(geboren tussen 1995 en 2010) .
Om dit te realiseren zal ik me laten leiden door mijn positieve ervaring als Gouverneur van district 112A en door mijn 
leuze “Remember Why?” met het accent op de persoonlijke motivatie van iedere Lion.
Ook op nationaal niveau moeten we terug naar de essentie van het Lionisme.
Mijn dossierkennis, mijn inspirerende ideeën, mijn doorzettingsvermogen en mijn charisme zijn een houvast voor uw 
vertrouwen.
Stem voor de vooruitgang en voor een nieuwe aanpak,
Stem voor Roland De Paepe als Vice Council Chairperson voor 2020-2021

PDG Roland De Paepe, +32 475 64 12 36, rolanddepaepe@gmail.com

http://www.lions-112a.be
mailto:rolanddepaepe%40gmail.com?subject=
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Patrik Vervinckt
NEW MOUNTAINS TO CLIMB??
Juni 2016, openingsscène van de Internationale Conventie in Fukuoka, Japan. Bob Corlew, intre-
dend Internationaal President, beklimt hijgend en zuchtend de zoveelste besneeuwde bergtop – of 
zo lijkt het toch. Zijn redenering lijkt die van een zwartkijker: er zitten meer en meer mensen in de 
miserie; Lions of the world, we moeten méér sociale projecten doen, onze slagkracht moèt groter! 
New mountains to climb, Lions friends!
Eén jaar verder: Lions Clubs International Forward, de nieuwe strategie van Lions: hoe onze sociale 
voetafdruk vergroten?
En dan kwam COVIT-19: 20 à 30% van de schoolplichtige 6 à 12-jarigen vallen uit de boot – geen 
toegang tot e-learning because geen laptop of I-pad. Vele duizenden die het totnogtoe nog redden om qua inkomen 
boven de armoedegrens te blijven, verliezen job en loon. Eenoudergezinnen waar het al vechten was om rond te ko-
men, wat met de voorzieningen voor jongeren met een beperking, enz. 
Inderdaad, NEW MOUNTAINS TO CLIMB!!
En impressionant toch wel, de vele clubs met schitterende Corona-acties. In de 4 districten hebben we onze slag-
kracht getoond, zijn we gegaan voor de echte prioriteiten, hebben we vitaliteit getoond – met financiële middelen, 
met creativiteit en daadkracht. Chapeau, Lions!
Maar wat op ons afkomt zal nog meer volharding en inzet vragen, in een moeilijke context; het is immers te vrezen 
dat grote groepen mensen geconfronteerd zullen worden met zorgen financieel, over wat rest er als  perspectieven 
voor hun kinderen en hun toekomst, zorgen over gezondheid, en nog veel meer.
Hoe staan we ervoor?

• Op MD-niveau verliezen we trendmatig duidelijk leden, in netto-aantallen
• De gemiddelde leeftijd van het ledenbestand neemt overhands toe, dit vertaalt zich onherroepelijk op termijn  

in afnemende slagkracht 
• Corona confronteert ons op korte termijn met: hoe aan fund raising doen? 
• Corona confronteert ons evenzeer met: hoe vergaderen, hoe de Lions-vriendschap – zo belangrijk voor onze 

We Serve-activiteit, koesteren en versterken? Hoe nieuwe leden werven? Hoe dat clubgevoel onderhouden en 
versterken?

Persoonlijk is het mijn overtuiging dat heel wat antwoorden besloten liggen in de LCI FORWARD strategie. Creativiteit 
is de sleutel:

• Inzake aanwervingen, sociale gedrevenheid als sleutelelement in het profiel van een kandidaat, en gaan voor 
meer diversiteit

• 😊Inzake fund raising
• 😊Inzake de manier van vergaderen
• 😊Meer opleiden, meer info uitwisselen tussen clubs en zones, een lerende organisatie worden – want dat zijn 

we onvoldoende.
Lions heeft in zijn internationale statuten een aantal mechanismen ingebouwd om de dynamiek groter te maken – 
bv. snel wisselende rollen, korte mandaten (bv. clubpresident voor 1 jaar) – dit vergt voordurende aanwerving van 
leden en verjonging van het ledenbestand. Maar lukt dit nog in alle clubs? Maar willen we écht jongeren alle kansen 
geven, en wensen we écht meer diversiteit?
Pessimist? Neen, ik geloof erin. Met onze corona-acties hebben we vitaliteit en slagkracht getoond, in de 4 districten. 
Wat voor Corona kan, kan ook voor onze eigen organisatie.
Let’s go for it!

Patrik Vervinckt - LC Dendermonde

 ƕ De 4 Kortrijkse Lions clubs schonken samen 500 FFP2 en 150 FFP1 mondmaskers 
aan De Eerstelijnszone (ELZ) uit Kortrijk. Deze schenking kaderde in de grotere Lionsac-
tie waarbij in totaal meer dan 3.000 FFP mondmaskers in West- en Oost-Vlaanderen ge-
schonken werden aan verschillende lokale Eerstelijnszones.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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Nuttige info
28/05/2020 Lions BAD - AFGELAST
13/06/2020 MD112: Nationale Conventie - UITGESTELD
20/06/2020 LC Zottegem: Gala Event
20/06/2020 LC Denderleeuw Denderlions: Thank God is Summer
30/06/2020 LC Assenede Diederik: The Night Before
01-02/07/2020 Rock for Specials
11/07/2020 LC Heuvelland: Summer Launch - AFGELAST
29/08/2020 LC Brugge Maritime: Havenfeest
05/09/2020 LC De Panne Westkust: Golf Challenge
10/10/2020 LC Oostende BO4: BO4 Gaat Vreemd - UITGESTELD
17/10/2020 LC De Panne Westkust: Ontkurkt

Welkom aan onze nieuwe leden
Club Naam Voornaam
Assenede Diederik Deman Michiel
Assenede Diederik Lippens Erwin
Dendermonde Maeckelberghe Nick
Dendermonde Parewijck Dominic
Dendermonde Van Haute Luc
Kortrijk Buda Couvreur Olivia
Kortrijk Buda Vanfleteren Karolien
Sint Martens Latem Ureel Johan
Sint Martens Latem Toye Dieter

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/events/lc-brugge-maritime-havenfeest/
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