
 

Beste Lions vriendinnen en vrienden, 
Beste LEO’s, 

Innovatie, vernieuwing en aanpassing aan de nieuwe uitdagingen van een altijd evoluerende 
maatschappij zijn geen ijdele woorden. Ze moeten echter wel een concrete inhoud krijgen en 
omgezet worden in de formulering van sprekende daadkracht die door ons allen wordt 
gedragen. 
Ik ben dan ook ten zeerste verheugd dat het voorbije seminar “Quo Vadis? Lions van de 
toekomst” door een grote meerderheid van clubs uit ons mooie district en met een zeer ruime 
opkomst van meer dan 100 Lions vrienden en vriendinnen werd bijgewoond. Ook Lions 
vrienden uit de andere districten hebben op die zaterdagmorgen de vrieskou getrotseerd om 
deel te nemen aan onze uitwisseling van opbouwende inzichten en opinies, waarvoor ik hen 
bij deze van harte wens te bedanken. 
Het is immers niet de bedoeling van ons districtsbestuur geweest om top-down richtlijnen te 
verwoorden, doch wel om vanuit de brede basis inzichten te verwerven om de organisatie, 
structuur en doelstellingen bij het begin van de 2e eeuw van onze associatie een concreet 
aanzicht te helpen bieden. 
Dat er open vragen blijven en dat er vanuit bepaalde hoeken een stille resistentie aanhoudt, is 
geen verrassing en is eigen aan elke oproep tot vernieuwende aanpassing. De comfortzone 
verlaten vereist immers begrip en inzicht, maar vooral de wil, de moed en de volharding, 
waarbij de vereiste tijd om hiertoe te komen verschillend kan zijn voor sommigen. 
Enige tijd geleden had ik het plezier om de beklijvende film “Men of Honor” te aanschouwen, 
die – ofschoon het verhaal zich in de context van een militaire opleiding situeert – ons leert 
dat hoe groot de uitdagingen, tegenslagen en weerspannigheden ook mogen zijn, de positieve 
ingesteldheid en de wil om tot een gezamenlijke opbouwende aanpak te besluiten de sleutel 
tot succes betekent, waarbij we ons allen ook mogen verheffen tot “Lions men and Lions 
women of honor” 
Toch zijn wij, als jullie districtsbestuur, niet doof gebleven voor jullie constructieve 
opmerkingen en/of kritische inzichten, en zullen we deze zeker in acht nemen bij de verdere 
invulling van de vernieuwende strategie waaraan we niet kunnen ontsnappen en waaraan we 
een passend antwoord moeten bieden. 
Ook tijdens de Algemene vergaderingen van de Vzw's, die plaats vond te Diegem op zaterdag 
9 december laatstleden, werd een verhelderende presentatie verzorgd met betrekking tot het 
ondertussen beter gekende "global action team (GAT)" dat een innig samenwerkingsverband 
of cluster vormt tussen "global membership (GMT)", "global leadership (GLT)", "global 
service (GST)" en "de ondersteuning van en voor LCIF".  
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Ondertussen blikt de jaarkalender al naar zijn einde, waarbij het mijn aangename plicht is om 
aan jullie allen, alsook aan jullie familieleden, vrienden en kennissen een vooral gezond, maar 
ook een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen met de verwoording van een innige 
persoonlijke wens waaraan ik jullie graag deelachtig wil maken. 
Mijn innige wens is dat jullie allen, beste Lions vrienden en vriendinnen, grootse en prachtige 
– waar mogelijk in samenwerkingsverband met anderen – clubgrensoverschrijdende acties 
mogen realiseren met grote uitstraling van onze vernieuwde uitgesproken “service-identiteit”, 
dat alle clubs mogen groeien en bloeien met aandacht voor de vriendschap en de retentie van 
zijn leden maar ook en vooral voor de uitbreiding van de clubfamilies via de aanwerving van 
nieuwe leden, die basisvoorwaarden vormen voor een goede duurzame werking en het 
voortbestaan op zich van elke club of organisatie at large. 
Het is dan ook mijn uitgesproken betrachting om, samen met jullie allen, ons district te mogen 
zien groeien naar (>) 2000 leden tegen het einde van dit werkjaar. 
In de ondersteuning van sociale doelen en het vanzelfsprekende volledige respect voor de 
clubautonomie in deze, durf ik jullie toch, behoudens jullie aandacht voor de vele lokale 
noden, de jeugd, en de accenten voor de nieuwe prioritaire actiedomeinen (zicht, 
milieubewustzijn, strijd tegen honger, diabetes en kinderkanker) - met herhaling - verzoeken 
om ook de steunbetuiging aan het LCIF te willen in acht nemen of verderzetten als praktische 
uitdrukking en verwezenlijking van mijn leuze “Solidarity at the service of humanity” en dit 
bij de aanvang van het 60-jarig bestaan in 2018 van onze international foundation.  
Ik dank jullie allen voor jullie welwillendheid en daadkracht om invulling te willen helpen 
geven aan mijn voornoemde innige wens en neem hier even afscheid maar niet zonder jullie 
alle succes toe te wensen bij de aanvang van het nieuwe kalenderjaar! 
Met overtuigde vriendschappelijke groeten, 
 
Marc W.J. COSYNS 
Gouverneur Lions District 112-A 
2017-2018 
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