Prijs van het nationaal Werk
Opgericht in1961 heeft de prijs van het nationaal werk tot doel op de nationale
conventie de clubs te huldigen voor hun voorbeeldige sociale verwezenlijkingen.
In 1986 is de prijs uitgebreid tot culturele activiteiten.
De Commissie van het nationaal werk.
Per district worden er door de inkomende gouverneur 2 leden benoemd. De
mandaten bedragen 3 jaar en kunnen eenmalig verlengd worden met 3 jaar. Alle
leden zijn 2 talig en worden voor eind april benoemd. De voorzitter wordt gekozen en
aangesteld door de gouverneursraad. De commissie staat onder het toezicht van de
gouverneursraad. De leden zijn2 talig en worden door de inkomende gouverneur
voor eind April. De huidige vertegenwoordigers voor ons district zijn Luc Amez (LC
Zwevezele) en Henri Bouckaert (LC Wetteren Rozenstreek)
Wie kan deelnemen aan de prijs
Alle Lionsclubs van het multiple district 112 kunnen er aan deelnemen en dit als club
of een groep van Clubs, in naleving van de volgende regels:
-

-

kandidatuurstellingsdossier als antwoord op de vragenlijst die jaarlijks in begin
september naar elke clubvoorzitter wordt opgestuurd.
het ingediende dossier is voor een wel omschreven sociaal of cultureel werk.
bij een groep van clubs zal de indiener als contact fungeren.
volgende afwijkingen leiden tot uitsluiting:
o meer dan 45 dagen vertraging bij het betalen van 50 € bij Oak Brook,
MD of 112A
o laattijdig indienen of geen validatie via internet van max 2 RME lopend
jaar en huidig jaar
o het secretariaat zal eventuele inbreuken melden aan de commissie.
het aangegeven werk moet het hoofdwerk zijn van de club
de maatschappelijke zetel van de club alsook het werk moet zich in België
bevinden
het werk mag gedurende 10 jaar geen prijs behaald hebben
een club of groep kan maximaal 3 maal de prijs krijgen per 25 jaar.

Het is de ganse club die de kandidatuurstelling indient. De commissie beoordeelt de
inzet van de club gedurende de 4 jaar dat de aanvraag voorafgaat. Het is dus niet het
project doch de inzet welke wordt onderzocht.
Definitie van hoofdwerk
Het werk moet gedurende 4 jaar de steun van gans de club verdienen. Minstens 40 %
van de opbrengsten moet naar het werk gaan over de 4 jaar.
Hulp van manpower zal door de commissie in aanmerking worden genomen.

Het werk moet bijdragen aan de goede faam van de Lions

Het dossier voor de kandidatuurstelling.
Vóór 1 september wordt aan elke voorzitter een schrijven gestuurd met de nodige
inlichtingen betreffende de kandidatuurstelling. Het schrijven omvat een vragen
lijstover de club over het voorgestelde werk en de wisselwerking club – voorgesteld
werk. Het dossier bevat een antwoord op alle vragen. Het wordt opgemaakt 10 10
voud, voor elk commissielid een en een voor het secretariaat.
De einddatum wordt vastgesteld op de eerste werkdag na 15 november. Na deze
datum wordt de aanvraag niet meer in aanmerking genomen.

Hoe werkt de commissie
Een eerste vergadering vóór eind augustus om de brief naar de voorzitters tijdig te
versturen.
Tegen 15 november moet de aanvraag ingediend zij op ons nationaal secretariaat
(Houba) Kort daarop vergadert de commissie over de ontvangen dossiers en duidteen
op meerdere verslaggevers aan.
Half januari vergadert de commissie terug om elk dossier te bespreken en wordt een
planning opgemaakt voor de te bezoeken clubs.
Tussen eind januari en eind april worden alle weerhouden clubs bezocht en op de
rooster gelegd.
Begin mei is er dan een conclaaf waar de rangorde van de werken wordt vastgelegd.
Op de nationale conventie maakt de voorzitter samen met de district gouverneurs de
laureaten bekend en worde de checks uitgedeeld.
Het totaal te verdelen bedrag is 60.000€ waarvan eventueel 10% naar een cultureel
werk gaat.
Conclusie
Wees fier over uw ingediend werk.
Het is de moeite om aan de prijs deel te nemen.

Henri Bouckaert – Commissie Nationaal Werk

