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Beste Lionsvrienden,

Normaal begint het eerste ‘Woord van de gouverneur’ met een verhaal over de Internationale 
Conventie en de nieuwe, inkomende Internationale President. Ik ga dat ook doen, maar eerst…

Normaal wordt een nieuwe districtsgouverneur (DG) wakker in een vreemde stad, in een vreemd 
bed. Welnu, ik ben als kersvers gouverneur wakker geworden in mijn eigen bed en in mijn eigen 
gemeente. Normaal ligt of hangt ergens in deze vreemde kamer ook een witte smokingvest. In 
mijn geval zit deze vest nog ingepakt en is nog steeds ongebruikt.

Onze nieuwe Internationale President is Jung Yul Choi, dezelfde als vorig jaar. Doordat de Inter-
nationale Conventie in Singapore niet is kunnen doorgaan, konden de internationale functies niet 
gekozen worden en blijft iedereen op post. De leuze van Lion Jung Yul Choi was vorig jaar ‘We 
serve through Diversity’. Deze leuze is voor dit jaar aangevuld met de heel mooie leuze van de 
initieel voorziene, maar uitgestelde IP Douglas Alexander, namelijk ‘Kindness Matters’ en is nu 
‘United in Kindness and Diversity’ geworden.

Op maandag 24 augustus hebben we onze eerste kabinetsvergadering gehouden en daarmee 
ons nieuwe Lions-jaar gestart. Het zal een moeilijk maar interessant jaar worden. Geloof mij.

Mijn leuze als DG is ‘Betrokkenheid bij We Serve’. Verder in deze Flash kan je hierover iets meer 
lezen.

Omwille van de Corona-crisis had de werkgroep ‘Young Voices’ – samengesteld uit Leo’s en jon-
ge Lions (toch jong van hart) – vorig jaar niet de kans om het resultaat van hun harde werken te 
presenteren. Het spreekt vanzelf dat ze hiertoe alsnog de kans zullen krijgen. 

Ik wil onze PDG André Goethals, en zijn medewerkers, nogmaals bedanken in ons aller naam 
voor het initiatief dat hij vorig werkjaar nam om vanuit ons Multiple District (MD) voor meer dan 
€ 450.000 aan mondmaskers en andere beschermingsmiddelen te voorzien voor de lokale noden 
(zorgverstrekkers). Dit in een periode dat er te weinig materiaal beschikbaar was.

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A 2020-2021W
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Verkiezingen

En wat doen we als club nu ?
Ons district verzamelde fundraising ideeën die mogelijk zijn tijdens de Corona-crisis. Dit is te 
danken aan de bijna 40 clubs die aan de bevraging deelnamen, al dan niet anoniem. We mogen 
hen daarvoor dankbaar zijn.
Het resultaat van deze bevraging kunt u hier bekijken. Deze lijst kan jullie club helpen bij het zoe-
ken naar een nieuwe of tijdelijke fundraiser tijdens de Covid-epidemie. 
We stellen wel vast dat de meeste ideeën in de richting wijzen van verkoop van producten … 
Het district dringt er op aan dat de clubs deze lijst met de nodige ’tact’ zouden willen hanteren 
en niet in het vaarwater of de visvijver van naaste clubs zouden gaan concurreren.  Daarenboven moet verkoop van 
eigen producten aan andere clubs met de nodige terughoudendheid gebeuren; het zijn niet jullie bevriende clubs die 
jullie eigen sociale kas moeten vullen…  
We wensen de clubs alle succes toe in het welslagen van hun fundraising om zo hun sociale kas te kunnen spijzen. 
En indien tijdens de coronacrisis minder financiële middelen kunnen gevonden worden, kan een club haar “we serve” 
wat compenseren met hands-on hulp! Manpower kost geen geld, wel wat inzet en tijd… en ook dat is “we serve”

André Goethals – Voorzitter GST (Global Service Team) District 112 A

 ƕ Er een héél groot vademecum te raadplegen is op onze website (wachtwoord we 
serve) waar je de antwoorden vindt op zowat al jouw Lionsvragen?

 ƕ De limietdatum voor het indienen van een dossier voor het Nationaal Werk 16 november 
16u is. Bekijk deze brief.

 ƕ Je jouw artikel voor de Flash best naar jouw zonevoorzitter stuurt ? Vind jouw zonevoorzitter 
hier! 

 ƕ Alle persartikels van corona-clubactiviteiten werden verzameld? En dat je die hier kunt raad-
plegen?

Wist je dat?

Gezien de Corona-maatregelen kan de reeds verplaatste Nationale Conventie op 10 oktober 2020 helaas niet 
doorgaan.
Op 13, 14 en 15 oktober vinden wél de online verkiezingen plaats voor de Council Chairperson van het Lions werk-
jaar 2021-2022.
Wat is de functie van de Council Chairperson?
Onze 279 clubs zijn in 4 districten verdeeld, elk district wordt bestuurd door een Gouverneur.
De 4 districten vallen onder het bestuur van Multiple District 112 Belgium (MD 112), die ze coördineert. 
Het MD 112 wordt bestuurd door een raad van 4 gouverneurs onder het voorzitterschap van een Past Gouverneur, 
de « Council Chairperson » (of CC).
Ze worden bijgestaan door een Secretaris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Penningmeester- 
Generaal.
Samen vormen deze 8 personen de “GOUVERNEURSRAAD”.
De gouverneursraad komt regelmatig (thans virtueel) samen om het werk van de nationale commissies te sturen 
en op te volgen.
Ze handelen eveneens de algemene zaken af m.b.t. de districten.
Enkel de gouverneurs en de CC hebben het recht om te stemmen en unaniem te beslissen.
Voor de verkiezingen van de Council Chairperson heeft elke club recht op een aantal stemmen naargelang de 
grootte van de club (1 stem per 10 leden). Uw club (voorzitter) heeft reeds de leden opgegeven die voor de club 
mogen stemmen.
Deze stemgerechtigden + alle Past Gouverneurs zullen op 13 oktober een link krijgen om te kunnen stemmen.
Opgelet: u kan maar stemmen op 13-14 en 15 oktober !
Het programma van beide kandidaten vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/covid-fundraising-ideeen/
http://www.lions-112a.be/vademecum-2020-2021-v4/
http://www.lions-112a.be/document/brief-nationaal-werk/
http://www.lions-112a.be/document/kabinet-2020-2021/
http://www.lions-112a.be/lions-in-de-pers-mondmaskersactie/
https://www.lionsbelgium.be/nl/product/oproeping-virtuele-nationale-conventie-die-doorgaat-op-13-oktober-2020/
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Boven de wolken 
Op 1 november 2019 vond in de Europahal een benefiet plaats ten 
voordele van vzw Boven De Wolken. Een van de vier initiatiefnemers 
is Dominique Maes uit Egem. Zijn moeder en verpleegkundige in het 
Sint-Andriesziekenhuis, Katrien, ging aankloppen bij dokter Steven 
De Coninck voor steun van Lions Club Tielt. Een initiatief waar de 
Lions maar al te graag hun schouders onder zetten. Lore Vandewiele 
(30) en Dominique Maes (31) uit Egem kregen op 21 mei een doch-
tertje Anna, stil geboren na 23 weken zwangerschap. Lotte De Cloet 
(31) en Koen Voet (39) uit Tielt werden op 7 mei de ouders van Sies, 
die na 25 weken zwangerschap stil geboren werd. Na de geboorte 
kwam in het ziekenhuis telkens een fotograaf van Boven De Wolken 
langs, een vzw die sinds 2016 gratis fotoshoots voor sterrenouders doet. Beide koppels hadden enorm veel steun 
aan deze foto’s en besloten om samen iets terug te doen voor deze vzw: een benefietactie onder de noemer ‘Tielt, 
Stad Boven De Wolken’. (lees hier verder)

75 jaar UNO & LIONS
In 1945 waren Melvin Jones en twee Past International Presidenten aanwezig op de Confe-
rentie van de UNO en hebben deelgenomen aan het opstellen van de NGO-hoofdstukken van 
het Handvest. LCI heeft nog steeds actieve vertegenwoordigers in verschillende comités van 
de UNO.
De Verenigde Naties vieren hun 75ste verjaardag op 2 momenten (21/9/2020 en 26/10/2020) 
en organiseren hiervoor o.a. een online enquête over de prioriteiten voor de toekomst. Als 
Lion zou het goed zijn om deel te nemen aan deze enquête. Deelnemen is heel eenvoudig en 
neemt maar enkele minuten in beslag en kan via de link https://un75.online/?lang=eng (meerdere talen beschikbaar).
Onze PID Philippe Gerondal, LCI vertegenwoordiger bij UNO Vienna, vraagt jou om deel te nemen aan deze enquête.

Frank Arbyn - Gouverneur Lions District 112A

Aanmoediging vanuit de Gouverneurs-
raad
Lions blijf actief!
Tijdens onze eerste Gouverneursraad op woensdag 19 augustus hebben de 
Council Chairperson en de 4 Gouverneurs beslist om een ‘aanmoedigings-
brief’ te richten aan alle Clubvoorzitters. Deze brief kan hier gelezen worden. Ik 
plaats deze brief in de Flash zodat ook alle Belgische Lions deze kunnen lezen.
Betrokkenheid bij ‘We Serve’.

Frank Arbyn - Gouverneur Lions District 112A

 ƕ Pierre Fobe, protocol van ons district, alle promomateriaal heeft opgelijst, gaande van 
banners tot vlaggen enz. Hier vind je het overzicht en het aanvraagformulier.

 ƕ Er beslist werd onze bijdrage aan Oakbrook (hoofdzetel van onze vereniging) niet met 3 
USD te verhogen omwille van corona? Internationale bijdrage blijft dus 43 USD.

 ƕ Hier het verslag van de 1ste kabinetsvergadering kan lezen?

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/boven-de-wolken/
https://un75.online/?lang=eng
http://www.lions-112a.be/document/motivatie-nota-clubs/
http://www.lions-112a.be/promo-materiaal-2020-2021/
http://www.lions-112a.be/verslag-1e-kabinetsvergadering-2020-2021/
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De rolstoelfiets
Humival (HUisvesting MInder-VALiden) werd als VZW opgericht op 16 mei 1976 met als doelstelling ‘de studie, op-
richting, organisatie en werking van, evenals de hulp bij de huisvesting van minder-validen in het Meetjesland’.
In 2004 werd het doel heromschreven als : ‘de vereniging heeft tot doel zich op deskundige wijze in te zetten voor de 
aangepaste huisvesting, woonvoorziening, zorg- en dagbesteding voor personen met een handicap’.
Sedert 1 januari 2017 is Humival een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarige personen met een beperking.
Humival biedt woon- en/of dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking.
Daarnaast biedt Humival ondersteuning aan binnen rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. (dagbesteding, ambu-
lant, mobiel en outreach)
Toen de coronamaatregelen midden maart verscherpten moest HUMIVAL gesloten worden wat voor vele bewoners 
een harde dobber betekende. Gelukkig mogen ze thans regelmatig een ‘luchtje’ scheppen; de rolstoelfiets is daarvoor 
een zeer geschikt vehikel.

Adrien Saverwyns, LC Evergem Vlaamse Valleien 

Jaarthema van de Gouverneur
Betrokkenheid bij We Serve
Betrokkenheid bij

• de werking van de club …
• de clubleden …
• de fundraising …
• de sociale projecten of bij ‘We Serve’

Als we onze clubs gezond willen houden, onze leden enthousiast willen houden, we niet wil-
len dat ze de club verlaten, en we nieuwe leden willen aantrekken moeten we de leden betrek-
ken bij alle aspecten van de Club.
Onze leden zijn immers bij Lions gekomen voor onze ‘We Serve’.
In te veel clubs is het zo dat de sociale projecten getrokken worden door enkelen, en weten te veel leden niet welke 
projecten de club steunt, en waarom.
De leuze “Betrokkenheid bij We Serve” ondersteunt meteen ons driejarenplan, het strategisch plan van Lions Clubs 
International (LCI Forward) en onze G.A.T.-structuur: 200 miljoen mensen helpen per jaar, en dit tegen 2021. Dit is te 
realiseren door meer efficiëntie, meer leden die betrokken zijn, meer zichtbaarheid en leden-tevredenheid.
Deze betrokkenheid stimuleert ook een andere pijler van onze Clubwerking, namelijk de vriendschap. Zonder deze 
vriendschap kan ‘We Serve’ niet gerealiseerd worden.

Frank Arbyn  - Districtsgouverneur 112A

 ƕ De Leo’s Geraardsbergen héél actief zijn! “Iedere zomer organiseren de enthousiaste vrij-
willigers van Binnenstebuiten een kamp voor de jongeren; een driedaagse activiteit waar ieder 
jaar enorm naar uitgekeken wordt. Dit jaar zouden we met de Leo’s van Geraardsbergen een 
dagje meegaan om de jongeren een leuke dag te bezorgen en te trakteren op een activiteit. Dit 

kon gefinancierd worden door een van de geldprijzen die wij als club in ontvangst mochten nemen 
op de nationale conventie (waarvoor nogmaals dank!). Helaas gooide de toename van het aantal 
coronabesmettingen in België de plannen om. We konden als externen niet meegaan op kamp. Om te 
verzekeren dat de jongeren en vrijwilligers veilig bleven op kamp, schonken we hen coole, gepersonali-
seerde Leo-mondmaskers. Ook konden zij dankzij onze financiële steun de laatste avond genieten van 
heerlijke frietjes van de frituur. Zo konden we toch nog iets leuks voorzien. We hopen snel opnieuw af 
te kunnen spreken met Binnenstebuiten en zijn al volop aan het brainstormen over met wat we hen 
volgende keer kunnen verrassen.”

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
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We hebben harten sneller doen slaan
Wat hebben we bij Lions Oostende BO4 weer harten sneller doen slaan de 
voorbije maanden! Alle toegekende giften werden aan de sociale doelen be-
kend gemaakt en met meer dan open armen ontvangen. De GST-mailbox zat 
op korte tijd vol met dankbare berichten. Hieronder een kleine opsomming 
van de vele dankmails. Ook (en vooral) in Corona-tijden maken wij Lions echt 
wel het verschil ! 
Veel leesplezier!

Arcade vzw: De start van het derde trimester verliep niet makkelijk. Kinderen 
die toch wel hulp nodig blijken te hebben en ouders die daardoor gefrus-
treerd raken…. Maar de laptops die we van BO4 mochten ontvangen, waren 
een godsgeschenk. Hartelijke dank! 
Huis a Zee: Allereerst bedankt voor dit leuke nieuws! De zeesterren zullen met plezier twee nieuwe fietsen aanschaf-
fen. Beweging is immers een uitlaatklep voor velen. Jullie maken dit weer een beetje meer mogelijk. Een foto volgt 
later nog wanneer de fietsen zijn aangekocht.
Wij stellen het ondanks de coronatijd relatief goed. Goed in de zin dat wij gespaard gebleven zijn van een uitbraak 
binnen ons huis aan zee zelf. We zijn nog allen gezond wat dat betreft. Het is wel een uitdaging om de kinderen en 
jongeren voldoende te informeren, te begeleiden en op te vangen gedurende deze periode. Wij zijn dan ook heel dank-
baar voor jullie hulp! Om verder te lezen: klik hier.

Marie-Claire Mares – LC Oostende BO4 – voorzitter commissie GST

Leo Club Schelde-Leie
Ook dit jaar hebben wij, de LEO’s van Leo Club Schelde-Leie, ons inge-
zet voor verschillende sociale doelen. Door afgelasting van events door 
het coronavirus was ons enige event in 2019-2020 de Bubble Brunch 
in december. Dit hield ons echter niet tegen de Sint-Michielsbeweging 
in Gent die zich inzet voor mensen in nood verder te steunen. Jonge-
ren kunnen er terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het huiswerk of een 
persoonlijk gesprek. Daarnaast organiseert de Sint-Michielsbeweging 
gevarieerde activiteiten in vakanties en ondersteunen ze de hobby’s 
van kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben. 
Dit jaar bezorgden we hen leerboeken, rekenmachines en een nieuwe 
printer die ze gebruiken tijdens de vredesklassen op zaterdag. Ook 
hebben maar liefst 27 kinderen voor Sinterklaas een mooi cadeau en 
veel lekkers gekregen van onze Leo Sint en pieten. Daarnaast zorgden 
we voor 7 nieuwe laptops waardoor schoolwerk maken weer mogelijk 
werd voor de kinderen de afgelopen coronaperiode. Met de €500 die we wonnen op de Nationale Conventie gaat de 
St. Michielsbeweging rugzakken aankopen om efficiënter voedseloverschotten te kunnen rondbrengen naar gezin-
nen die het nodig hebben en andere sociale projecten (want ja, dat doen ze ook). 
We hebben niet alleen ervaren hoe dankbaar alle kinderen steeds waren, maar ook dat hier een fantastische groep 
vrijwilligers achter staat die wekelijks het beste van zichzelf geven. Met veel enthousiasme steunen we hen hierin. 

 ƕ De 103de Internationale Conventie plaatsvindt in 2021 in Montréal? Meer info volgt 
binnenkort! Krijg alvast goesting! Kijk hier! Singapore voorzien in 2020-wordt verplaatst 
naar 2028…

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/oostende-bo4-heeft-harten-sneller-doen-slaan/
https://lcicon.lionsclubs.org/?utm_source=Eloqua&utm_campaign=CON_EN_LCICon%20July%20Promotions_2020&utm_medium=email&elqTrackId=8312aae6b5ac436a924213ff0acec3fb&elq=a721a8f6a3644255a1c15eb64ccedae5&elqaid=15253&elqat=1&elqCampaignId=2140Si
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Voedselbankenactie 2020 in “Coronamo-
dus”
De actie van dit jaar zal doorgaan van 5 tot 11 november. Wegens de heersende en ver-
wachte omstandigheden betreffende de Corona-epidemie zal echter geen gebruik gemaakt 
worden van vrijwilligers aan de ingang van de supermarkten. De promotie zal gebeuren 
door Delhaize via zijn gebruikelijke kanalen en aan de kassa. De clubs die traditioneel hun 
beste beentje voorzetten tijdens de actie dienen dit jaar dus geen plannen dienaangaande 
te maken. Het spreekt vanzelf dat dit geen ideale omstandigheden zijn en dat er een sub-
stantieel impact zal zijn op de opbrengst van de actie. We leven in exceptionele tijden en 
kunnen voorlopig niets anders dan hopen dat het oude “normaal” zodra mogelijk tergkomt.

Marc Temmerman

LC Ninove in actie
Lions Club Ninove heeft ook in deze ‘coronatijden’ oog voor diegenen die het moeilijk hebben. Daarom reageerden 
we heel snel toen er een dringende vraag kwam vanuit Vzw Amon, een erkende organisatie binnen de integrale 
jeugdhulp. De kwetsbare jongeren die zij begeleiden, worden in deze crisistijd dubbel getroffen, zowel thuis als in 
de voorzieningen. Immers, daar waar heel wat mensen over de nodige digitale middelen beschikken om contact te 
blijven houden met vrienden en familie, hebben veel jongeren in de jeugdhulpvoorzieningen deze middelen niet. Er 
werd dan ook besloten binnen Lions Club Ninove om 10 nieuwe computers ter waarde van €5.000 te schenken aan 
deze organisatie. De meeste van deze laptops zullen ter beschikking gesteld worden van de campus Raveling in Ne-
derhasselt. De jongeren zullen er niet alleen contact mee kunnen onderhouden met hun vrienden en familie, maar ook 
huiswerk en andere taken mee kunnen uitvoeren alsook telebegeleiding krijgen indien nodig. We zijn blij dat we met 
onze bijdrage deze jongeren kunnen helpen en zo in onze streek als serviceclub ook mee een verschil kunnen maken.

Stijn Vander Elst – PR LC Ninove 

Coronavrije wedstrijd
LC Tielt nam dit jaar opnieuw actief deel aan de Vredesposterwedstrijd. De ge-
kende coronaperikelen gooiden wat roet in het eten, maar toch was er op ver-
schillende schoolbanken heel wat enthousiasme, zowel van de kant van leerlin-
gen als van de kant van leerkrachten. Hiermee toont het project nogmaals zijn 
waarde ter ondersteuning van de basisdoelstellingen van de Lions en draagt het 
actief bij tot de sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap. Kinderen, 
leerkrachten en ouders leren vanuit deze originele invalshoek de Lionsclub ook 
beter kennen en waarderen. 
De basisschool “Het Spoor” te Tielt was dit jaar hofleverancier. De jury koos uit de 
vele kleurrijke tekeningen drie laureaten.  De gelukkigen zijn: 
- 5e Leerjaar: juffrouw Leonie Deboever 
- 6e Leerjaar A: juffrouw Jana Deweire 
- 6e Leerjaar B: juffrouw Emilia Procopov 
Zij kregen allen een mooie waardebon, en samen met alle leerlingen van de drie klassen werden ze voor hun inzet ook 
beloond met een leuke snoeptaart. 

David Lust – LC Tielt

http://www.lions-112a.be
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Leadership, Lionswaarden en Lionsvriend-
schap in Coronatijden…
Blijf in je kot. Onze zoveelste week zit erop. Men begrijpt wel dat het moet, maar het wordt moeilijker. Welke dag zijn 
we vandaag? Wat brengt de dag van morgen? We moeten niet her of der naartoe. We worden stilletjesaan gelaten, 
moe, onverschillig (DS van 2-3 mei).
Oh ja? De laatste Lions Flash niet gelezen zeker?
Centen voor Afrika, mondmaskers voor de vroedvrouwen en thuisverplegers, paaslelies voor een WZC, knutselpak-
ketjes voor de kleuters-met- huisarrest,  FOOD4ALL, laptops voor de 20 à 30% van de schoolgaande kinderen die 
niet worden bereikt door leren-via-tablet-of- laptop. En je hebt er toch niet naastgelezen wanneer precies de Leo’s 
van Herzele in gang zijn geschoten – op 20/03 al deden ze hun rondgang in AZ St.- Elisabeth en in meerdere WZC’s, 
MERCI Leo’s!
Schitterende actie van het MD en de Gouverneursraad met de aankoop van 75.000 mondmaskers. Evenzeer schit-
terend het project van GST André en 2e vice-gouveneur Luc voor groepsaankopen van medisch Corona-materieel. 
Ene staatssecretaris De Backer aan het blozen gebracht!
En daar bovenop, als ‘corona’ op het werk, een LCIF Disaster Relief Grant van het LCIF – thanks, Elien en Philippe, 
thanks Stefaan en Jan, thanks Gudrun! 
LC Dendermonde doet niet onder.... Lees hier verder

Patrik Vervinckt – Global Leadership Team - LC Dendermonde

Actie troef bij LC Geraardsbergen
In volle coronacrisis dienden scholen plots om te schakelen naar afstandsonderwijs om online les te kunnen geven. 
Jammer genoeg dreigden de scholen contact met heel wat leerlingen te verliezen omdat niet elke leerling over een 
eigen pc beschikt of van een pc gebruik kan maken wanneer de ouders van thuis uit werken.
L.C. Geraardsbergen die heel veel belang hecht aan de ontwikkeling van de jeugd kwam tegemoet aan de vraag van 
Scholengroep 19 om chromebooks te schenken. 
“De Chromebooks zullen voornamelijk gebruikt worden in het Atheneum van Brakel omdat er daar een nijpend tekort 
was. Hiermee wil LC Geraardsbergen, na tal van andere projecten (zie voorgaande Flash), zijn steentje bijdragen in 
deze bizarre tijden”, dixit Johan van Oudenhove (voorzitter GST). De directeur van het Atheneum Brakel Katrien De 
Schepper nam de 19 chromebooks met veel dankbaarheid in ontvangst. Later zullen deze laptops in de school wor-
den gebruikt.
LC Geraardsbergen heeft bovendien dankzij gewezen clublid en Geraardsbergs sporticoon Jacques Vuylsteke een 
mooie jarenlange traditie om jeugdsportclubs te ondersteunen met het schenken van nieuw sportmateriaal. 
Als serviceclub hechten we groot belang aan de sportieve ontwikkeling van de jeugd en hebben we groot respect 
voor wie dagelijks met de jeugd actief is.
In samenspraak met het dynamische jeugdbestuur en de trainers van Atletiek Club Geraardsbergen, kochten de Li-
ons voor 2500 euro aan nieuw sportmateriaal dat volledig bestemd is voor de jeugdploegen van de Geraardsbergse 
atletiekclub.

Tom De Munter - Zonevoorzitter zone 22 - LC Geraardsbergen

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/leadership-lionswaarden-en-lionsvriendschap-in-coronatijden/
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Een ongeluk komt nooit alleen – Beiroet
Onze Clubs en leden waren nog niet eens bekomen van de Corona-crisis en daar was de verschrikkelijke en verwoes-
tende explosie in Beiroet. Het MD en de 4 Districten hebben reeds besloten om € 20.000 te schenken aan het LCIF 
(Beiroet) en ons Hulpfonds Medico Belgium vzw om hulp- en medische projecten op te zetten in het getroffen Beiroet. 
Door te werken via ons fonds en via Medico zijn we zeker dat elke geschonken euro goed besteed zal zijn.
We willen ook de Clubs die het zich kunnen veroorloven, aansporen om hun steentje bij te dragen om aan deze ramp 
enig soelaas te bieden. Op welke manier dit kan, kan je hier lezen in de brief vanwege onze MD LCIF-coördinator en 
onze Council Chairperson.
In een tweede brief van onze Council-Chairperson en de voorzitter van ons hulpfonds Medico Belgium, wordt een 
oproep gedaan naar onze leden, hun vrienden en kennissen om een persoonlijke gift te doen om aan deze noden te 
voldoen. Je kan deze brief lezen door hier te klikken.

We Serve!

Frank Arbyn, Gouverneur Lions District 112A

 ƕ Er een heel mooie biografie bestaat van onze International President Jung-Yul Choi? 
Kijk hier.

 ƕ Hoe leg je het LCIF (Lions Club International Foundation) uit aan nieuwe leden ? Leer 
het hier.

 ƕ André Goethals een volledig verslag heeft gemaakt van de mondmaskeractie van vorig 
werkjaar ? Bekijk het hier.

Wist je dat?

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/document/beiroet/
http://www.lions-112a.be/document/beiroet-council-chairperson/
https://www.youtube.com/watch?v=I-Rgwde8Pgk
https://www.youtube.com/watch?v=1vtNL3J4jPY&feature=youtu.be&utm_source=Eloqua&utm_campaign=LCF_EN_C100NewsletterSeptember_2020&utm_medium=email
http://www.lions-112a.be/verslag-mondmaskeractie-lente-2020/
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Welkom aan onze nieuwe leden

Club Naam Voornaam
Gent Gandalys Vanhamme Patricia
Izegem Vercaigne Emmanüel
Kortrijk Buda Couvreur Olivia
Kortrijk Buda Vanfleteren Karolien
Kortrijk Buda Vanhoo Véronique
Lokeren De Meirsman Pieter
Ninove Nachtergaele Diether
Ninove Van Kerckhove Ward
Oudenaarde Vlaamse Ardennen De Vos Fabien
Ronse-Renaix Goeminne Pieter-Jan
Ronse-Renaix Verschelden Mathieu
Ronse-Renaix Ghijs Dieter
Torhout Deram Kurt
Torhout Rogiers Christoff
Waregem Ascot Clement Veronique
Waregem Ascot Desmet Evelyne
Waregem Ascot Vansteenbrugge Karen
Zottegem Demaegd Jeroen
Zottegem Eeckhout Kris

In memoriam

Club Naam Voornaam

LC Ninove Michiels Willy

LC Deinze De Witte Herman

LC Tielt Dumont Mano

LC Ninove Asscherickx Guido

LC Brugge Maritime Geuens Gustaaf

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be/in-memoriams/
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