
1. HOE DIT FORMULIER GEBRUIKEN 

Dit formulier dient normaal om de sociale activiteiten van uw club te registreren in Oak Brook.  

Dit is trouwens een normale rapportering die al jaren bestaat, en die zou moeten gebeuren telkens een club een 

activiteit organiseert. 

Vanaf dit jaar (2015 2016) en ook volgend jaar komen sommige activiteiten in aanmerking voor de Centennial. 

Download dit formulier op uw PC, en alhoewel het in PDF is, is het formulier online invulbaar. 

Stuur het ingevuld formulier met een mail naar  webmaster@lions.be  

Je kan het formulier ook afdrukken, invullen met de pen en dan inscannen om het terug te sturen. 

Indien je het formulier niet kan inscannen, stuur het dan met de post naar  

LIONS CLUBS INTERNATIONAL – MD112, Houba-de Strooperlaan 90, 1020 BRUSSEL. 

 

2. Hoe vul ik dit formulier in 

Eerste deel  

Buiten de clubnaam, vul ook de maand in wanneer de activiteit plaats had. 

“Grote Activiteit”: alleen invullen als het een activiteit betreft die door meerdere clubs samen werd gerealiseerd 

(zone of district). Geef dan de naam van de activiteit. 

“Soort Activiteit”  : zoek in de lijst op blz. 2 en 3 over welk  soort activiteit het hier gaat of in welke rubriek deze 

activiteit thuis hoort. 

“Titel van de activiteit”  : Geef de titel die de club aan deze activiteit heeft gegeven. 

“Kort Beschrijving”: Geef in enkele woorden een beknopte beschrijving van de activiteit. 

Deel twee: INFORMATIE CENTENNIAL 

Indien de activiteit in aanmerking komt voor één van de vier domeinen van de centennial, gelieve dan in het 

overeenkomende vakje gewoon “ ja” te schrijven. 

Indien dit niet het geval is, schrijf dan “ja” in het vakje “andere”. 

Deel drie : DETAIL INFORMATIE 

Aantal Lions = het aantal Lions van de club of eventueel van andere clubs die aan de activiteit effectief hebben 

meegewerkt. 

Aantal werkuren van Lions = het totaal aantal uren die Lions hebben besteed aan de voorbereiding en de realisatie 

van de activiteit. 

Aantal personen aan wie we een dienst hebben bewezen : aantal personen voor wie de activiteit georganiseerd 

werd. 

Resultaat Fundraising : netto opbrengst van de activiteit. 

Gegeven bedrag : het bedrag dat zal gegeven worden of gegeven werd aan het sociale doel. 

Eventuele gift aan LCIF : indien een deel van het resultaat naar LCIF zou gaan, vermeldt dat dan hier. 

 

Voor dit Lionsjaar 2015-2016 moeten wij in het bezit zijn van alle gegevens van alle sociale en fundraising activiteiten 

ten laatste voor 15 juni 2016. 
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