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1ste kabinetsvergadering 
maandag 24 augustus 2020 

Sint-Michiels-Brugge 
 
 

Aanwezigen 
- kernkabinet 

DG Frank Arbyn, 1VG Luc Amez, 2VG Eddy Van Goethem*, IPDG Luc Masureel 
PDG André Goethals/GST, Luc Amez/GLT, Christian Vergaert/GMT 
PDG Patrik Vervinckt /mentor, Didier De Ruysscher/secretaris van de gouverneur 
Peter De Poorter/secretaris, Pascal Marchand/penningmeester, Jan Robyn/LCIF 
PDG-PCC-PID Elien Van Dille 

- gewesten 
Peter Dudal/G1, Romain Landrie/G2, Peter De Poorter/G3, Bruno Claeys/G4, Antoon Van 
Overschelde/G5 

- zones 
Guy Soetaert/*Z11, Dany Loeys/Z12, Pascal Szrek/Z21, Tom De Munter/Z22, Frank Picquart/Z31, Piet 
Theerens/Z32, Tom Vandermeersch/Z41, Damien Mahieu/Z42, Dirk Vanschoubroek/Z(é 

- commissies en werkgroepen 
PDG Caroline Vanwynsberghe*/communicatie/sociale media, Jean-Michel Meertens/website-ICT, PDG Jo 
Lantsoght*/statuten + juridische bijstand, PCC-PDG Harry Buelens/statuten + commissiewerking, Bernard 
De Dobbeleer/LCICON+EF, Hans Rottiers/think tank, Peter Vervaecke*/muziekwedstrijd, Pascal de 
Moor/YE&C, Tine Joye/vredesposter, Christian Gelijkens/YAA, Kristof De Roy/Leo-Lions-advisor, Jeroen 
Roelandt/Leo’s, Marc Temmerman*/voedselbanken, Werner Van Oosterwyck*/nationaal werk, PDG Henri 
Bouckaert/nationaal werk, PDG Marc Cosyns/vzw Medico 

(via zoom*) 
 

 
Verontschuldigd 
- kernkabinet 

Pierre Fobe/protocol 
- zones 

Rudy Van Hecke/Z51 
- commissies en werkgroepen 

PDG Carlos De Troch/statuten + controleur rekeningen, Emilie Martens/HAP, 
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1. VERWELKOMING (DG) 

Gouverneur Frank Arbyn heet allen hartelijk welkom voor deze eerste kabinetsvergadering, fysiek 
aanwezig of op afstand met ons verbonden via zoom*. 
Korte voorstelling van wie is wie. 
Overhandiging van de functiepins. 

 
 
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

Het verslag van de vorige kabinetsvergadering op 27-04-2020 wordt goedgekeurd. 
 
 
3. IN MEMORIAM 

Sinds de zoom-conventie (op 30-05-2020) hebben meerdere Lionsvrienden ons verlaten. 
Wij herdenken in stilte 
(nog in vorig Lionsjaar) 
- Frans De Boeck, LC Dendermonde 
- Herman De Witte, LC Deinze 
(sedert de start van huidig Lionsjaar op 01-07-2020) 
- Willy Michiels, LC Ninove 
- Guido Asscherickx, LC Ninove 
- Piet Dheedene, LC Harelbeke Liederik 
- Mamert-Mano Dumont, LC Tielt 
- Carl Petre, LC Oudenaarde 

 
 
4. LCICON (Bernard DD) 

De Internationale Conventie in Singapore voorzien per eind juni 2020 ging om de gekende redenen niet 
door. Ter info: de ‘Board’ heeft beslist om Singapore opnieuw aan de beurt te laten komen in juni 2028 
(dat was het eerste vrije jaar). 
De betalingen die door deelnemers gedaan werden in het kader van de conventie zelf worden integraal 
terugbetaald. Deze teruggave is intussen gebeurd. 
De betalingen die door deelnemers in het kader van de post-conventiereis  worden slechts ten dele 
terugbetaald. De vliegtuigkosten kunnen niet terugbetaald worden gezien deze vluchten toen effectief 
doorgingen (vluchten via Air Asia). De betrokken deelnemers worden hierover gebriefd. 
Nog ter info : de mandaten van de functies van het International Board worden met een jaar verlengd. 

 
 
5. EF (Bernard DD) 

Het Europa Forum in Thessaloniki voorzien in oktober 2020 gaat omwille van de corona-perikelen 
eveneens niet door. 
Het forum wordt verdaagd naar oktober 2021 en gaat eveneens door in Thessaloniki. Reden waarom voor 
het EF de locatie wél doorgeschoven wordt is het feit dat er reeds meerdere betalingen voornamelijk voor 
hotelreservaties gedaan worden. Mocht de locatie geschrapt zijn geworden dan waren deze voorschotten 
verloren. 
De reeds vastgelegde opvolgende locatie Zagreb verschuift naar 2022 en in 2023 komt Klagenfurt aan de 
beurt. 
Op 03 oktober is er een zoom-vergadering op Europees niveau. 

 
 
6. Mondmaskeractie (PDG André G) 

Korte conclusie van de acties  
- In maart werd bij de (ca 800) Lionsleden die actief zijn in de zorgsector navraag gedaan naar wat zij 

het meest dringend nodig hadden ter bescherming tegen het Covid-19-virus. 
Er werd ook navraag gedaan bij de DG’s en de clubs in hoeverre zij wilden meestappen in een 
nationalen groepsaankoop van beschermingsmiddelen; Deze rondvraag haalde ca 150.000 €  

- Aansluitend werd een aanvraag gedaan naar een grant : het MD kreeg binnen de 48 uur het akkoord 
van LCIF voor een toelage van 100.000 USD. 
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- Later werd vanuit D112A nog een groepsbestelling gedaan ten bedrage van ca 200.000 €. Daar waar 
de eerste bestelling en levering relatief vlot verliep waren er bij deze tweede bestelling moeilijkheden 
met de bestelling, de levering, de certificatie, de invoerrechten en de BTW. 

- De collegialiteit van de 4 districten betekende uiteindelijk een aankoop van 144.000 FP2-maskers, 
63.000 FP1-maskers, 5.000 schorten en 3.000 handschoenen. 

- Dienaangaande was er veel persrespons. 
De persmap bestaat elektronisch (ca 27 MB) en omvat alle ontvangen info van de acties binnen het 
MD. De Lions-bestellingen en -leveringen waren bij de eerste die in België aangeleverd werden! 

- De eerste levering was ongeveer break-even. Voor de tweede levering waren de vervoerkosten fel 
gestegen (boven hetgeen voorzien was). 
Op basis van de betalingen van het district en de clubs is er alsnog een terugbetaling van ca 27.600 
€, waarvan 9.547 € naar de 19 participerende clubs teruggestort wordt. Terugbetaling is mogelijk 
ingevolge het akkoord met de overheid dat er alsnog geen invoertaks en geen BTW diende betaald te 
worden (omwille van caritatieve doeleinden), dit niettegenstaande de hoger transportkosten 
De betalingen worden binnen de maand door de penningmeester van het district uitgevoerd. Het 
evenredig deel dat terugkeert naar het district wordt toegevoegd aan de reserves (basisstorting kwam 
uit de reserves). 

- Vanwege de LC Dalian (China) kreeg het district 20.000 handschoenen cadeau. 
- Dank aan André Goethals en Luc Amez voor de organisatie en de opvolging en aan nationaal 

penningmeester Peter Dudal voor het opvolgen van de betalingen. 
 
 
7. VERSLAG van de SECRETARIS (Peter DP) 
 
- ledenevolutie D112A 

totaal 
- toestand op 01-07-2020 (start van het Lionsjaar) = 1996 leden in 56 clubs 
- op heden (toestand op 23-08-2020) = 1992 leden 

o dat is 27,40 % van het ledenbestand van het MD in 19,86% van de 282 clubs 
o gemiddeld 35,57 leden per club 

- volgens de validatie van de RME van 07/2020 
o totaal = 1998 leden 
o omvat 1767 actieve leden, 32 at large-leden, 6 ereleden, 187 geprivilegieerde leden en 6 

geaffilieerde leden 
o er zijn 24 life-members 

wijzigingen sedert het begin van het werkjaar (toestand op 01-07-2020) 
- uit    8 (waarvan 5 overlijdens) 
- in    4 
er worden binnenkort binnen een aantal clubs nog nieuwe leden aanvaard  

 
- clubinfo : er zijn op heden (basis = RME 07/2020) 

o met 20 of minder leden = 5 clubs 
Waregem Ascot/19, , Brugge Maritime/15, Torhout/14, Gavere Rhodeland/15, Herzele/18 

o meer dan 20 tot 25 leden = 5 clubs 
Gent Centinelle/25, Kortrijk Buda /24, Denderleeuw Denderlions/21, Aalst Dirk Martens/23, Assenede 
Diederik/21 

 
- aandachtspunten 

o permanent actualiseren van de emailadressen 
 
 
8. VERSLAG van de PENNINGMEESTER (Pascal M) 
 
- budget 2019-2020 

o toestand is positief omwille van het schrappen van een aantal activiteiten 
▪ saldo van de jaarwerking gaat naar de reserves 
▪ nog niet alle cijfers zijn verwerkt (o.a. terugbetalingen) 
▪ info volgt asap 

o aanleg van voorzieningen uit budget 2019-2020, te besteden in huidig Lionsjaar 
(voorstellen uitgewerkt door het kernkabinet en thans ter goedkeuring voorgelegd aan het kabinet) 



verslag KV-1 van 24-08-2020 – pag. 4 

▪ ivm de districtsconventie 

• de districtsconventie voorzien op zaterdag 25-04-2020 kon niet doorgaan ingevolge de 
corona-maatregelen 

• het niet gebruikte deel van het budget voor de organisatie van de conventie wordt door de 
organiserende club teruggestort aan het district (en zal bijgevolg deel uitmaken van het batig 
saldo van de jaarwerking 2019-2020 

▪ ivm het werk van de gouverneur 

• het globaal project inzake inclusie blijft behouden, maar werd uitgesteld naar een latere (nog 
effectief te bevestigen – momenteel is dat mei 2021) datum 

• de kosten hieraan verbonden dienen betaald te worden 
o hiervoor worden in eerste instantie de ontvangsten (giften vanwege de clubs) bij de 

clubbezoeken door de DG aangewend 
o gezien er omwille van de +coronamaatregelen een aantal clubbezoeken niet kon 

doorgaan, is er een (aanzienlijke) minderontvangst 

• voorstel om het (te verwachten) tekort te voldoen vanuit het batig saldo van de jaarwerking 
2019-2020 op basis van een voorlopige (ruime) raming = 7.000 € 

• aangezien de uitwerking van het project pas in 2020-2021 zal gebeuren wordt er hiervoor een 
provisie (bestemd fonds) van eveneens 7.000 € aangelegd 

• na afwerking van het project wordt het overblijvend saldo toegevoegd aan de reserves van 
het district 

▪ ivm de internationale conventie 

• de internationale conventie in Singapore kon ingevolge de regelgevingen omwille van de 
COVID-19 niet doorgaan 

• het budgetaandeel voor de deelname door zij die er door de dienst zijn toe geroepen (DGE - 
DG), de Leo-deelnemer(s) en de vertegenwoordigers van de zones werd bijgevolg niet 
gebruikt (en zal deel uitmaken van het batig saldo van de jaarwerking 2019-2020) 

• voorstel om diegenen die zich effectief ingeschreven hadden voor deelname aan de 
conventie in Singapore in compensatie te laten deelnemen aan de volgende internationale 
conventie (gaat door in Montreal, Canada), dit uiteraard volgens dezelfde voorwaarden 
inzake tussenkomst van het district 
o aangezien de uitwerking van deze internationale conventie pas in 2020-2021 zal 

gebeuren wordt er hiervoor een provisie (bestemd fonds) van het overeenkomstig bedrag 
aangelegd voor deze extra-deelnemers) 

o na de eindafrekening van de internationale conventie van Montreal wordt het overblijvend 
saldo toegevoegd aan de reserves van het district 

▪ ivm het Europa Forum 

• het Europees Forum in Thessaloniki kan ingevolge de regelgevingen omwille van de COVID-
19 niet doorgaan zoals gepland en wordt met een jaar uitgesteld naar dezelfde locatie (EF 
2021 gaat ingevolge eerdere beslissingen eveneens door in Thessaloniki) 

• het budgetaandeel voor de deelname door zij die er door de dienst zijn toe geroepen wordt 
bijgevolg niet gebruikt (en zal deel uitmaken van het batig saldo van de jaarwerking 2020-
2021) 

• voorstel om diegenen die met een tussenkomst vanwege het district zouden deelgenomen 
hebben aan het EF in oktober 2020 eveneens (dus naast diegenen die in aanmerking komen 
om met tussenkomst vanwege het district aan het EF in 2021) te laten deelnemen aan het 
forum in 2021, dit uiteraard volgens dezelfde voorwaarden inzake tussenkomst van het 
district 
o aangezien de uitwerking van dit (uitgesteld) EF pas in 2020-2021 zal gebeuren wordt er 

hiervoor een provisie (bestemd fonds) van het overeenkomstig bedrag aangelegd voor 
deze extra-deelnemers) 

o na de eindafrekening van het EF wordt het overblijvend saldo toegevoegd aan de 
reserves van het district 

Deze voorstellen werden door het kabinet goedgekeurd.  
De penningmeester zal dit aldus verwerken. 

 
- werking 2020-2021 

o op heden ca 195 K€ op SR en ZR (samen) 
o er zijn omzeggens nog weinig of geen uitgaven gedaan 
o de lidgelden voor het eerste semester werden nog niet opgevraagd (basis van de lidgelden is 

ongewijzigd) 
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9. PROTOCOL-aspecten 
 
- oproep om in geval van een overlijden in de club de protocol van het district ten spoedigste hiervan op de 

hoogte te brengen 
 
- promo-materiaal 

o alle info is beschikbaar op de website van het district 
o de waarborg blijkt voor sommige clubs een struikelblok (maar zorgt er wel voor dat de goederen 

terugbezorgd worden) 
 
 
10. Info uit de GR  
 
- de uitgestelde nationale conventie, voorzien om fysiek door te gaan op 10-10-2020 werd opnieuw 

geschrapt 
o er wordt een elektronische conventie georganiseerd, waarbij o.a. de verkiezing van de CC 
o er zijn 3 kandidaten (uit A, gezien ons district aan de beurt is) 
o het geheim van de stemming moet gewaarborgd worden 
o voorbereiding is lopende, verdere info volgt 

 
- ICT-problematiek 

o is iets wat reeds meerdere jaren aansleept (hiervoor werd o.a. een bestemd fonds voorzien op het 
budget) 

o taakverdeling 
▪ contact OB = MD-staff administrator → overgedragen aan Ghislaine Estiévenard 
▪ GDPR = overgedragen aan de IPCC Roland Pockelé 

o er gebeurde zowel een interne (met een 6-tal leden) als een externe audit (firma) : de besluiten zijn 
gelijklopend 

o onderzoek (studieopdracht) door Vives (aangebracht door Luc A) 
▪ wat hebben we binnen het MD als procedures allemaal lopen 
▪ hoe deze optimaal op elkaar te laten inspelen (compatibiliteit?) 
▪ automatische info-doorstroom naar de website van OB 
▪ verslag volgt 

 
- verzekeringen 

o analyse door de adj-sec-gen 
o op basis hiervan volgde een teruggave van ca 50K€ omwille van dubbele verzekering (basispolis LCI 

en aanvullende polis teneinde te voldoen aan onze wetgeving) 
 
- 75 jaar UNO  

o LCI is lid (als ngo) 
o er volgt een enquête naar alle leden toe 

 
 
11. WERKEN IN CORONA-TIJD 
 
- er is een rondvraag lopende door André (nu reeds 6 antwoorden) naar wat en hoe de clubs de hun 

werking in huidige corona-tijd organiseren 
 
- er volgt een brief van de DG naar de clubvoorzitters 

o de clubwerking : moet zoveel als mogelijk bestendigd worden 
▪ aandacht voor de commissiewerking 
▪ clubvergadering = leden betrekken bij de werking van de club 
▪ aandacht voor de vriendschapsbanden 

 
- lidgelden = blijven behouden (de stijging van 5 € voorzien in het MD-budget wordt niet doorgevoerd) 
 
- coronamaatregelen : staan op de website en op FB 
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o voor de organisatie van de vergaderingen = max 50 deelnemers (zie ook het BS – in bijlage aan de 
brief van de DG) 

o catering : regels kunnen plaatselijk ietwat afwijken 
 
 
12. THEMA en WERK van de Gouverneur (DG) 
 
- betrokkenheid van de leden 

o clubleven 
o fundraising 
o sociale werken 

 
- diabetes : belang van de erkenning en de herkenning 

o WAS : ism de clubs die reeds actief zijn op dit vlak (aanvraag van een grant) 
o IS : (aangepast) – veel clubs hebben zwaar geïnvesteerd in de activiteiten ivm corona 

Gevolg is dat de DG geen cheque vraagt van de bezochte clubs voor het Werk van de Gouverneur. 
 
- clubbezoeken : zo mogelijk fysiek 
 
- giften ten voordele van het werk van de DG kunnen het best binnen de clubwerking zelf besteed worden 

(graag in verband met het diabetes-thema) 
 
 
13. COMMISSIES 
 
- Flash (PDG Caroline via zoom) 

o artikels binnen tegen de 20ste van de maand voorafgaand aan de publicatie (175 woorden, zelfde 
lettertype, foto’s apart) 

o graag door elke zone en elke commissie te bezorgen 
o belang = voorstellen doen aan de clubs over initiatieven (tips & tricks) 
o eventueel op een ‘feest’-conventie 

 
- evaluatie commissiewerking (PDG Harry B) 

o is een werkgroep, op basis van de rule books (2012) 
▪ reeds gedaan = actie NW (nationaal werk) – YE&C (youth exchange and camp) – SOHAP 

(special Olympics health athlete program) 
o enkele wederkerende problemen : financieel – mandaat (aanstellen – duurtijd) autonomie (hoe 

kunnen we werken?) 
o moeten overal toepasbaar zijn 

 
- LCIF (Jan R) 

o geen ambitieuze werken, wel bijdragen aan lokale noden 
o ook aandacht aan de wereldwijde noden (deze nemen alsmaar toe …), daartoe/daarom ook oproep 

voor steun aan het LCIF (vergeet niet dat ook het MD regelmatig grants ontvangt …) 
 
- Young Voices + Leo’s (Hans) 

o resultaten van de enquête Leo<>Lions volgen op volgende KV 
(Nog te beslissen en uit te werken). 

o jeugd zoekt ‘sexy’ clubs : zijn wij sexy genoeg om jonge leden aan te trekken?  
o wil graag uitgenodigd worden op de zonevergaderingen om hun ding uiteen te zetten 

 
- YC-YE (Pascal) 

o ons district was ‘aan de toer’ (2019-2020) maar het kamp is niet doorgegaan (je weet wel … Covid) 
o werking wordt opnieuw opgestart 
o vorig jaar was er slechts één kandidaat, deze wordt opnieuw ‘opgevist’ voor dit jaar 

 
- YAA (Pascal) 

o de winnaar van 19-20 werd gesponsord door Oostende BO4 
o werking 20-21 wordt opgestart 
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- Leo-Lions (Kristof) 
o momenteel 15 clubs 

waarvan 1 in slaaptoestand – wordt opnieuw geactiveerd als er zich opnieuw kandidaten aanbieden 
(Leo Gent Gand) 

o nieuwe initiatieven in Tielt, in het Waasland en in het Brugse … 
 
- voedselbanken (Marc – via zoom) 

o actie gaat door van 5 tot 11 november 
o omwille van de corona = actie aan de kassa’s (er wordt geen beroep gedaan op vrijwilligers) 

 
- nationaal werk (PDG Henri) 

o de regels van vorig jaar blijven aangehouden 
(De nieuwe regels moeten nog goedgekeurd worden). 

o de (jaarlijkse) brief aan, de clubvoorzitters wordt halfweg september verstuurd 
 
- Medico (PDG Marc C) 

o info volgt op volgende KV 
o zie ook de website van Medico 

 
- muziekwedstrijd (Peter V – via zoom) 

o de nationale selectie ging door 
o de Europese selectie wordt doorgeschoven naar 20-21 
o thema dit jaar = slagwerk (marimba en vibrafoon) – selectie op 17 en 18-04-2021 in het 

muziekconservatorium van/in Mechelen 
 
- vredesposter (Tine) 

o werd ‘goede’ gebriefd door de vorige voorzitter Guy 
o overleg volgt 
o corona of niet, maskers of niet : de actie vredesposter gaat door 

 
- Leo’s (Jeroen) 

o het nationaal bestuur werd verkozen en de functies ingevuld 
o tot december zijn er weinig activiteiten omwille van …, voornamelijk omwille van de problematiek om 

fysiek te organiseren 
 
 
14. VADEMECUM 

De bijgewerkte versie (2020-2021 – versie 4) staat op de website van het district (homepage) 
 
 
15. VOORSTELLEN vanuit de KERN 
 
- actie Beiroet 

o beslissing vanwege het MD om 10.000 € te storten 
o vraag aan de 4 districten om elk 2.500 € bij te dragen 

akkoord vanwege het kabinet 
o stimuleren van de clubs om ook bij te dragen 

(bij voorkeur via het fonds Medico Belgium vzw) 
 
- steun vanwege leden aan VZW Medico zijn momenteel 60 % fiscaal aftrekbaar 
 
- zie onder punt 8 – verslag van de penningmeester 

o de door het kabinet goedgekeurde voorstellen ivm het niet opgebruikt budget 2019-2020  
 
 
16. PLANNING – verder dit jaar 
 
- opleidingen/infosessies 

o zoom-infosessie voor penningmeesters en secretarissen op 12-09 
▪ afzonderlijke oproep vanwege DG aan de penningmeesters en aan de secretarissen volgt 
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- DRP-1 op 21-09-2020 = overleg DG met zonevoorzitters en gewestvoorzitters 

o wellicht fysiek 
o info volgt 

 
- volgende KV-2 gaat door op maandag 26 oktober 

o zelfde locatie als KV-1 
 
- de AV van de vzw’s gaat door op 05-12-2020 in Anderlecht (fysiek) 

o info volgt 
 
 
 
 
bijlage 
- geactualiseerde versie van het kabinet 2020-2021 (versie 4 – 07-09-2020) 
 


