LIONS AAN DE VOORAVOND VAN DE 2E EEUW VAN ZIJN BESTAAN
Het ogenblik is aangebroken om het Lions-embleem alle eer te bewijzen en kort op het nabije
verleden van ons district terug te blikken, maar vooral de krijtlijnen voor zijn onmiddellijke
toekomst even toe te lichten.
Ik dank mijn voorgangers die met hun jaarthema's "Remember why?",
"Be part of it" en "Service for the future" noodzakelijke introspectieve bezinningsmomenten
hebben ingelast om ons uitmuntende district in stelling te brengen in voorbereiding op en bij
de aanvang van de tweede eeuw van zijn bestaan.
Ofschoon onze associatie fundamenteel apolitiek is, voorzien zijn doelstellingen toch in een
rechtstreekse maatschappelijke betrokkenheid, waarbij de snelle veranderingen die we
allen dagelijks beleven ons ertoe kunnen verleiden om ons huidig wereldbeeld in mindere of
meerdere mate te idealiseren.
Toch leren bepaalde wetenschappelijk onderbouwde conclusies ons dat er wellicht sprake kan
zijn van een "verschuiving" van bepaalde maatschappelijke tekortkomingen, maar zeker niet
van een geboden duurzame oplossing en dit niettegenstaande een toename van financiële en
andere hulpmiddelen.
Hoe anders te verklaren dat het mogelijk is dat in Vlaanderen elke week meer dan
60 leerlingen wegens onhandelbaar gedrag de toegang tot scholen geweigerd wordt, dat de
armoedebarometer in Vlaanderen er niet in slaagt een duurzame verbetering in te luiden, of
dat in stijgende mate ook burgers uit de middenklasse zich tot de voedselbanken moeten
wenden.
Daarom is het nu hoog tijd om ons als Lions meer dan ooit terug toe te leggen op onze
“corebusiness” die erin bestaat om ons via de ondersteuning van humanitaire projecten te
onderscheiden en aldus bij te dragen aan een verbetering van onze samenleving.
Mijn jaarthema luidt dan ook “Solidarity@the Service of Humanity” die een concrete
invulling is van het Lions jaarprogramma van de drie volgende jaren met als moto
“WE SERVE”, en "social service" in al zijn vormen als speerpunt naar de voorgrond brengt.
Concreet zal het volgende werkjaar 2017-2018, tijdens hetwelke ook onze stichting LCIF zijn
50e en onze LEO vereniging zijn 60e bestaan zullen vieren, worden geijverd om onze sociale
humanitaire werking beter, efficiënter en met een grotere output te kunnen realiseren, die
meteen ook de visibiliteit en het imago van Lions zal ten goede komen.
Dit vereist op zich dat de clubs van ons district ook over de nodige hulpmiddelen kunnen
beschikken en zich kunnen wenden tot een overkoepelend begeleidende districtsstructuur die
in de noodzakelijke opleidingen en informatievergaderingen in dit verband zal voorzien.
Daarom zal, behoudens de al ingeburgerde ondersteuning voor global membership en global
leadership, ook voorzien worden in een nieuwe ondersteuning voor global service.
Een blijvende aandacht zal tevens aan enkele al aangeboorde thema's besteed worden, die
vandaag echter nog geen afdoend bevredigend resultaat vertonen. Ik denk in het bijzonder aan
een verdere doorgedreven opleiding betreffende leadership, de noodzakelijke blijvende
noodzaak voor de aanwerving van nieuwe leden én de verjonging en vervrouwelijking van
ons ledenbestand. In dit verband, zal vooruitgang nagestreefd worden voor de daadwerkelijke
tenuitvoerlegging van het charter tussen Lions en LEO om de integratie van jongeren in
onze clubs niet langer als dode letter te beschouwen.

Ook de daadwerkelijke financiële ondersteuning van onze internationale stichting LCIF
door álle clubs van ons district zal met de steun van de LCIF-coördinator van ons district
verder en met aandrang worden nagestreefd gedurende dit werkjaar dat samenvalt met het 50e
jaar van zijn bestaan.
Verder zal het "werk van de gouverneur" gedurende het volgende werkjaar gewijd zijn aan
concrete acties ter bestrijding van kinderkanker, in samenwerking met en ten voordele
van de Vzw Kinderkankerfonds.
Graag besluit ik hierbij met een drieledige boodschap; een boodschap van gelukwensen aan
alle clubs en hun leden, de bouwstenen van onze 100-jarige associatie, een boodschap van
dank voor jullie gewaardeerde steun, vriendschap en ongebreidelde inzet en een boodschap
van hoop en vertrouwen voor een succesvolle samenwerking tijdens het volgende werkjaar
Ik wens aan allen, die ons vergezellen, een weergaloze internationale conventie in Chicago,
en aan alle overige Lions vriendinnen en vrienden een welverdiende zomervakantie in de
aanloop naar het eerste werkjaar van de 2e eeuw van Lions.
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