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1. Het ontstaan van de Service Clubs en van Lions 
 
 
1.01. In ’t kort 
 
Service Clubs vonden hun oorsprong in het begin van vorige eeuw in de Verenigde Staten van Amerika, zo 
ook Lions International. 
 
Echter, al in het midden van de 19de eeuw komt de naam ‘Lion’ voor. Het waren clubs van mannen die zich 
bezig hielden met de problemen van ‘good government’ en ‘good citizenship’. Onderling hulpbetoon stond op 
het voorplan. 
Ook bestonden er een groot aantal ‘businessman circles’, waarin echter groepsbelang en eigen belang 
primeerden. 
 
Het is de bijzondere verdienste van Melvin Jones, lid van de Business Circle van Chicago, om in te zien dat 
een dergelijke groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel kon vormen in het belang van de 
gemeenschap. 
De constituerende vergadering had plaats te Dallas (Texas) in oktober 1917. Voor de naam werd 
geredetwist tot in 1919 de optie van Melvin Jones het haalde en de ‘Association of Lions Clubs’ de officiële 
benaming werd. Dit was de naam van zijn businessclub in Chicago, naam geïnspireerd door de grote stenen 
leeuw die in Chicago voor het ‘Institute of Arts’ staat. De leeuw stond in de business circle al als symbool 
voor broederschap, kameraadschap en sterkte. 
De gloedvolle tussenkomst van een jonge advocaat uit Denver, Halsted Ritter was doorslaggevend. Hij 
stelde dat het woord LIONS niet alleen de koning der dieren evoceerde en de uitzonderlijke kwaliteiten van 
broederschap, kameraadschap en sterkte, maar dat de letters ervan precies de boodschap van het 
Amerikaanse burgerschap inhielden: Lions International Our Nation’s Safety. 
De leeuw was er wel eerst. 
 
Het actueel embleem (ons speldje) met een leeuw die naar het verleden kijkt en een leeuw die naar de 
toekomst kijkt werd in 1920 ontleend aan een schilderij van de Franse artieste Rose Bonheur. 
 
Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten werd opgericht, wijzigde de naam in ‘The International 
Association of Lions Clubs’, kortweg ‘Lions International’ genoemd, in 1980 gewijzigd in ‘Lions Clubs 
International’, in ’t kort ‘LCI’. 
 
 
De Lions organisatie is de grootste service club ter wereld. 
Mondiaal telt de vereniging (info Oak Brook, toestand per half juni 2019) ca 1,43 miljoen leden, verenigd in 
meer 46.000 clubs, verdeeld in meer dan 700 districten en verspreid over 210 landen en geografische 
regio’s. 
In de “Code of Ethics” (de erecode) en in de doelstellingen van Lions Clubs International wordt grote nadruk 
gelegd op dienstbetoon. 
Het motto “We serve” brengt dit tot uitdrukking. 
Heel belangrijk was het aanvaarden van de motie dat ‘geen enkele club zich op welke manier ook tot doel 
zal stellen om financieel voordeel te bezorgen aan haar leden’. 
 
Iedere Lionsclub is zelfstandig en kan een volstrekt eigen karakter ontwikkelen binnen de spelregels 
vastgelegd in de internationale ‘Constitutions & By-Laws’. 
De leden van de clubs ontmoeten elkaar (in principe) tweemaal per maand. 
Men kan slechts lid worden op uitnodiging. 
 
 
1.02. Een beetje geschiedenis 
 
Lions International is dan wel niet de oudste (Rotary werd reeds opgericht in 1905, Kiwanis volgde tien jaar 
later), maar is momenteel wel de grootste serviceclub-organisatie ter wereld. 
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Op 07 juni 1917 was er een eerste vergadering met 12 man. 
Van 8 tot 10 oktober van datzelfde jaar was er een eerste conventie, met 36 vertegenwoordigers van 22 
clubs uit 9 staten, waar de eerste statuten, de naam Lions, de kleuren en de erecode aanvaard werden, 
waar er een eerste (toen nog niet internationale) president (niet Melvin Jones, wel Dr. W. Woods) verkozen 
werd en waarop het zakelijk karakter geweerd werd. Stichter Melvin Jones werd de eerste secretaris. 
 
De datum 07 juni werd onlangs goedgekeurd als de officiële verjaardag van de vereniging Lions Clubs 
International. 
 
De officiële kleuren van Lions waren purper en goud. 
Dat zijn koninklijke kleuren en hebben een specifieke betekenis. Purper staat voor de loyaliteit tegenover 
vrienden en tegenover zichzelf en voor de integriteit van geest en hart. Goud staat voor de oprechtheid van 
opzet, de mildheid in het oordeel, de zuiverheid van het leven en de edelmoedigheid in geest, moed en 
oprechtheid ten opzichte van de mensheid. 
 
Op de internationale conventie van Bangkok in 2008 werd evenwel beslist om het logo aan te passen. Er 
werd gekozen voor een vereenvoudigde en meer gestileerde versie in blauw en geel. Dit nieuw kenteken is 
sindsdien officieel van kracht. Het oude logo mag officieel niet meer gebruikt worden. 
De dubbele leeuwenkop is behouden, met een terugblik op het verleden en een kijk op de toekomst. 
Het nieuwe kenteken vind je op de kaft van dit vademecum. 
 
Vanaf 1920 gaan we de internationale toer op, met de stichting van de eerste club in Canada (LC Windsor 
Downtown, in Ontario). 
 
In 1925 werd met de toespraak van de doof-blinde Helen Keller op de conventie in Cedar Point in Ohio 
beslist voorrang te geven aan acties i.v.m. het zicht. 

Wie is die dame? 
Helen Keller was een doof-blinde vrouw die leefde van 1880 tot 1968 in Massachusetts (USA). Nog 
voor ze twee jaar oud werd verloor Helen door een ziekte haar zicht én haar gehoor. Dat 
bemoeilijkte haar opvoeding enorm. Het meisje werd compleet onhandelbaar en de familie begon te 
wanhopen. Toen dook Anne Sullivan Macy op, een jonge gouvernante die zelf zwaar slechtziend 
was. Zij zorgde voor een ‘mirakel’ door de geïsoleerde Helen op korte tijd te leren lezen en schrijven 
en daardoor al het mooie dat in haar verborgen zat naar buiten te brengen. Reeds meer dan 
honderd jaar geleden (1902) schreef Helen haar “Story of my Life”. Het boek groeide na een 
moeilijke start uit tot een klassieker. Haar doof-blindheid belette haar uiteindelijk niet om door te 
dringen tot de diepste essentie van het leven. 

 
In 1927 waren er 60.000 leden in 1.183 clubs, in 1929 waren er 2.200 clubs met ca 80.000 leden. 
 
In 1928 werd de eerste club in … China opgericht. 
Onder het communistisch bewind was er evenwel een totaal verbod, enkel in Hong Kong bleef Lions 
bestaan. Nu zijn er zeer grote projecten in China gepland (o.a. met Sight First) en staat de regering 
welwillend tegenover Lions. 
In datzelfde jaar 1928 werd de maatschappelijke zetel verplaatst vanuit het kantoor van Melvin Jones naar 
een eigen gebouw. In 1971 werd nogmaals verhuisd, nu naar de gebouwen in Oak Brook, thans nog steeds 
de vaste stek van Lions Clubs International. 
 
In 1931 breidt Lions verder uit zuidwaarts, eerst naar Mexico, vanaf 1935 verder in Centraal-Amerika 
(Panama) en verder naar Latijns-Amerika. In 1940 bereikt de Lions-beweging Cuba. 
De tweede wereldoorlog verhinderde de (reeds sinds 1937) geplande verdere expansie naar Europa en de 
rest van de wereld. 
 
In 1945 start de samenwerking met de UNO. Lions International was de eerste (en is nog steeds enige) 
serviceclub-organisatie ter wereld die als niet-gouvernementele organisatie permanente contacten 
onderhoudt met de UNESCO en de UNHRO en met raadgevende stem in deze organisaties zetelt. 
 
In 1947, na WO2, steekt Lions eindelijk de plas over en wordt een eerste club in Australië opgericht. 
In 1948 krijgt Lions het statuut van raadgever in de economische en sociale raad van de NGO’s (ECOSOC). 
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Eveneens in 1948 komt Lions naar Europa en worden clubs in Zweden, Zwitserland (Genève) en Frankrijk 
opgericht. In 1951 worden de eerste stappen in België gezet. 
 
Pas in 1950 wordt de leuze ‘We Serve’ op de conventie van New York goedgekeurd. 
Begin januari 1961 overlijdt Melvin Jones. 
 
In 1957 wordt gestart met de jeugdprogramma’s en worden de Leo’s opgericht. 
Op 5 december 1957 wordt de Abington High School Leo Club in Pennsylvania gecharterd. Initiatiefnemer 
was de baseball-coach van de school. 
In oktober 1967 beslist de ‘Board of Directors’ om het Leo Club Programma als officieel programma te 
erkennen. 
Gedurende de voorbije 60 jaar is het Leo Club programma blijven groeien.  
Leo’s hebben een internationaal netwerk met meer dan 6.500 clubs in meer dan 140 landen. 
 
In 1968 ontstaat het LCIF (Lions Clubs International Foundation), thans het grootste private fonds ter wereld. 
Sedertdien werd meer dan 1 miljard USD ingezameld en besteed. 
Binnen dit fonds wordt in 1973 het MJF-programma (Melvin Jones Fellowship) en in 1986 het porgressief 
MJF-programma. 
In 2007 werd het LCIF door de ‘Financial Times’ als best werkende NGO (niet gouvernementele organisatie) 
ter wereld erkend. 
In 2017 krijgt de LCIF voor de zesde opeenvolgende keer een 4-sterren rating van Charity Navigator voor 
het fiscaal beheer en de budgettaire verantwoording en transparantie. 
 
In 1973 zijn er voor het eerst meer dan 1.000.000 Lionsleden. 
Op heden (juni 2018) telt de Lions-wereldvereniging op een zucht na anderhalf miljoen leden. 
 
In 1975 ontstaan de Lioness-clubs en vanaf 1987, na de internationale conventie van Taipeh, waar het 
woordje ‘male’ uit de internationale statuten geschrapt werd, kunnen ook dames volwaardig Lionslid worden. 
De bestaande Lioness-clubs worden opnieuw gecharterd tot Lionsclubs. 
Vanaf dan worden ook gemengde clubs opgericht. 
 
Overeenkomstig de eerdere beslissingen (cf. Helen Keller) wordt in 1990 het (eerste) Sight First programma 
opgezet: 2,2 miljoen cataract operaties, 4 miljoen behandelingen tegen rivierblindheid (per jaar!), 
infocampagnes tegen glaucoom en omtrent oogziekten ten gevolge van diabetes. 
 
In 1999 wordt in China een vijfjarenplan omtrent blindheidpreventie gestart en sindsdien werden er 
verschillende ‘Cartercentra’ (voormalig USA president Jimmy Carter was Lions in Atlanta) opgericht. 
 
Vanaf het Lionsjaar 2005-2006 wordt een tweede Sight First campagne opgezet. Deze campagne werd na 3 
jaar werking afgesloten op de internationale conventie in Bangkok (juni 2008). 
Sinds de (eerste) Sight First campagne werd meer dan 346 miljoen USD gespendeerd. 
 
Regelmatig worden er door LCI (Lions Clubs International) wereldwijde campagnes opgestart. 
Momenteel is er zo onder andere het project ter bestrijding van de mazelen. 
 
 
1.03. De Lions in België 
 
Leon Vannuvel ontmoette begin 1951 Jean Pierre Galand, stichter van de eerste Zwitserse club, en Tony 
Delage, Amerikaanse Lion, belast met de uitbreiding van Lions in Europa. Geleidelijk aan groeide een kern 
van geïnteresseerden in Brussel. Op 31 maart 1952 werd de club officieel gesticht onder de naam 
‘Bruxelles’, later omgevormd naar ‘Bruxelles Centre Fondateur’. Het charter werd overhandigd op 17 mei 
1952. 

Ter info: deze club heeft in het voorjaar 2008 de ontbinding aangevraagd. 
Als reden werd de gemiddelde hoge leeftijd van de leden opgegeven. 
Onderliggende oorzaak voor het verdwijnen van deze club is allicht het onvoldoende tijdig 
aanwerven van nieuwe leden met als gevolg dat een verjonging van de club uitblijft … 
Het verdwijnen van een club is steeds een spijtig gebeuren. 
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Enkele maanden later kreeg Antwerpen zijn charter, in het voorjaar van 1953 gevolgd door Luik (actueel 
Liège Cité). Daarna volgende Gent-Gand, als oudste club van ons district 112A. 
De eerste nationale conventie werd in Keerbergen gehouden in 1953. 
 
In 1954 kreeg De Panne als eerste kleinere stad zijn charter. 
Paul Simpelaere, charterlid van deze club werd in 1960 als eerste Belg benoemd tot bestuurder 
(international director – ID) van de internationale vereniging. Hij overleed in 2007 op de leeftijd van 100 jaar 
en één dag. 
 
In 1958 worden tijdens de wereldtentoonstelling in Brussel alle buitenlandse Lions verwelkomd op het 
‘Welcome Centrum for Lions’. 
 
Op 3 maart 1959 aanvaardt Koning Boudewijn het erevoorzitterschap (eregouverneur) van het (toen nog 
unitair) Belgisch District, een blijk van erkenning die tot op heden onze vereniging vereert. 
In 2010 werd door het kabinet van de Koning bevestigd dat Koning Albert voor een derde periode van 5 jaar 
het erevoorzitterschap wenste waar te nemen. Na de abdicatie van Koning Albert heeft Koning Filip op zijn 
beurt eveneens het erevoorzitterschap van onze Lions-beweging aanvaard. 
 
Vanaf 1991, en vooral omdat het aantal clubs van het unitaire district D112 te groot was geworden, heeft 
België het voorbeeld gevolgd van de andere landen waar het Lionisme tot een brede proliferatie gekomen 
was. België werd een multiple district (MD112) en de clubs werden ondergebracht in vier districten, die elk 
bestuurd worden door een eigen gouverneur. 
 
Momenteel (info www.lions.be, 03 augustus 2020) zijn er in België (MD112) 7.286 leden opgenomen in een 
van de 281 clubs in onze 4 districten. 
 

http://www.lions.be/
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2. De Bestuurlijke organisatie van Lions Clubs International. 
 
 
2.01. The Board 
 geleid door de Internationale Raad van Bestuur 
 
Het hoogste orgaan van Lions Clubs International is de Internationale Conventie, van jaar tot jaar ingericht in 
een ander land (en veelal ook steeds een ander werelddeel). 
 
Het dagelijks bestuur berust bij de Raad van Bestuur, officieel ‘The Board’ geheten. 
Deze wordt voorgezeten door de Internationale Voorzitter (international president, IP). 
Maken verder hiervan deel uit: 
- de Immediate Past International President (IPIP) 
- de eerste en tweede International Vice President (1-IVP en 2-IVP) 
- de 34 International Directors (ID) 
Daarnaast zijn er ook een aantal PIP en PID die deel uitmaken van de board. 
 
Op de jaarlijkse Internationale Conventie worden de ‘officers’ van LCI verkozen en geïnstalleerd. 
De eerste vicepresident in functie wordt verkozen als internationaal president en wordt op deze conventie 
officieel aangesteld. 
De tweede vicepresident in functie wordt verkozen als eerste vicepresident. 
De derde vicepresident in functie wordt verkozen als tweede vicepresident. 
De nieuwe derde ‘International Vice President’ verkozen uit de groep van de International Directors die hun 
kandidatuur voor dit ambt stellen. 
Er is wereldwijd een beurtrol over de landengroepen heen vastgelegd. 
 
Vanaf de 102de Internationale Conventie in Milaan trad het nieuw bestuur voor 2019-2020 in functie. 
Aangezien de 103de Internationale Conventie in Singapore omwille van de wereldwijde COVID-19-pandemie 
niet kon doorgaan en er geen verkiezingen konden georganiseerd worden en er dus geen officiële 
aanstellingen of bekrachtigingen konden gebeuren werd door ‘the Board’ beslist dat de mandatarissen van 
het Lionsjaar 2019-2020 ook gedurende het Lionsjaar2020-2021 hun mandaat zullen opnemen. 
 
Blijven bijgevolg ook voor 2020-20211 in functie 
- als Internationaal Voorzitter (IP) 

- Jung Yul Choi, van LC Busan City uit Zuid-Korea 
- 1ste Internationaal Vice Voorzitter 

- Douglas X. Alexander van LC Brooklyn Bedford Stuyvesand uit New York in de USA 
Hij werd ingevolge het onverwacht overlijden van de eerder verkozen Haynes Towsend, van LC 
Dalton uit Georgia in de USA door ‘The Board’ als nieuwe 1ste Internationaal Vice Voorzitter 
aangesteld. 

- 2de Internationaal Vice Voorzitter 
- Brian E. Sheehan, van LC Bird Island uit Minnesota in de USA 

- 3de Internationaal Vice Voorzitter 
Patricia Hill van LC Edmonton uit Alberta in Canada 

 
Gudrun Bjort Yngvadottir, van LC Gardabaer uit IJsland was internationaal president gedurende het 
dienstaar 2018-2019 en werd voor het dienstjaar 2019-2020 de Immediate Past International President 
(IPIP). 
Zij wordt ook automatisch voorzitter van onze internationale Lions-stichting LCIF (Lions Clubs International 
Foundation) voor het werkjaar 2019-2020 (zie verder). 
Ingevolge de beslissing van ‘the Board’ ingevolge de COVID-19-crisis behoudt zij voor het Lionsjaar 2020-
2021 haar mandaat van IPIP en daardoor ook van voorzitter van LCIF. 
 
 
Op de internationale conventie worden eveneens ieder jaar de helft van de Internationale Directeurs (ID) 
verkozen, uit diegenen die daarvoor hun kandidatuur stellen. Hun mandaat duurt normaliter 2 jaar. 
Er zijn dus 17 ‘eerstejaars’ en ook 17 ‘tweedejaars’ internationale directeuren. 
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Ingevolge de beslissing van ‘the Board’ omwille van de CIVID-19-pandemie werd hun mandaat eveneens 
met een bijkomend jaar verlengd. 
 
 
MD112 heeft momenteel geen ID in functie. 
Eerdere mandatarissen waren 
- +Paul Simpelaere, LC De Panne   periode 1960-1961 
- +Denis Bersoux, LC Liège Sart-Tilman  periode 1970-1972 
- +Marcel Mengeot, LC Charleroi   periode 1981-1983 
- René J. Colin, LC Enghien-Soignies  periode 1994-1996 lid van D112D 
- Philippe Gerondal 

LC Brussels Cooperation en LC Gembloux  periode 2000-2002 lid van D112C (en D112D) 
- Elien Van Dille, LC Ronse-Renaix   periode 2016-2018 lid van D112A 
 
 
The Board behandelt de zaken van Lions International op wereldniveau. 
 
De Internationale Raad van Bestuur vergadert statutair vijf maal per jaar op voorgeschreven plaats en 
tijdstip. Wanneer de voorzitter dat wenst, of op vraag van minstens vijf internationale directeurs, worden 
bijkomende speciale vergaderingen door de voorzitter bijeengeroepen op plaatsen die hij aanwijst. The 
Board mag ook zaken behandelen per briefwisseling. 
Een uitvoerend comité, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitters en een lid aangeduid door de 
voorzitter kan optreden in naam van en voor de Raad van Bestuur. 
 
De Voorzitter duidt, met de goedkeuring van Internationale Raad van Bestuur, de permanente commissies 
aan. Het zijn de Commissies voor o.a. 
- Club Supplies & Distribution 
- International Convention (LCICON) 
- District & Club Administration 
- Extension & Membership 
- Finance 
- Information Technology 
- International Activities and Program Planning 
- Leadership 
- Legal & General Counsel 
- LCIF, Lions Clubs International Foundation 
- Public Relations & Productions 
 
 
De plaatsen voor de Internationale Conventies liggen jaren op voorhand vast (kwestie van te kunnen 
organiseren). Pas zeer uitzonderlijk wordt van deze vastgelegde volgorde afgeweken. 
Momenteel zijn voor de volgende jaren al bepaald: 

2021 Montréal, Quebec, Canada van 25 tot 29 juni 
2022 New Delhi, India  van 01 tot 05 juli 
2023 Boston, Massachusetts, USA van 07 tot 11 juli 
2024 Melbourne, Australia  van 21 tot 25 juni 
2025 Mexico City, Mexico  van 04 tot 08 juli 

 
Ter info 
Singapore werd omwille van de COVID-19-perikelen geschrapt maar komt in 2028 opnieuw aan de 
beurt (van 23 tot 27 juni). 

 
Het Internationaal Secretariaat is gevestigd in Oak Brook (is een voorstad van Chicago), gelegen in de staat 
Illinois in de USA. 
Adres: Lions Clubs International 
 300 W 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842 
 USA 
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U kunt het internationaal secretariaat bereiken 

Telefoon : 00-1-630/571-5466 (let op het tijdsverschil) 
  (in eerste instantie in het Engels, maar ook in de andere officiële Lions-talen) 

Fax  : 00-1-630/571-8890 (algemeen secretariaat) 
  : 00-1-630/751-0984 (voor bestellingen uit de catalogus) 
  : 00-1-630/571-5735 (i.v.m. LCIF of Melvin Jones Fellowship) 
E-mail  : xxx@lionsclubs.org, met prefix in functie van de bestemde afdeling 
Internet  : www.lionsclubs.org 

(clubs, met een s) 
Voor de nummers voor telefonische contacten in een andere taal dan het Engels wordt verwezen naar de 
website van LCI. 
 
 
2.02. Het Multiple District (MD112) 
 wordt geleid door de Gouverneursraad (GR) 
 en deze wordt voorgezeten door de council chairperson (CC) 
 
De Gouverneursraad behartigt de zaken van het Multiple District en fungeert als tussenschakel tussen ‘The 
Board’ (de internationale organisatie) en de districten. MD112 = het grondgebied van België. 
 
De Gouverneursraad is samengesteld uit de vier district-gouverneurs (DG) in functie, de past-council-
chairperson (PCC) en de op de vorige nationale conventie verkozen council-chairperson-elect (CCE). 
Ook de past-internationale directeuren (PID), die lid zijn van een club die deel uitmaakt van het MD112, 
maken deel uit van de raad. 
De raad wordt voorgezeten door de council-chairperson (CC) in functie. 
Daarnaast nemen ook deel aan de vergaderingen van de Gouverneursraad: 
- de algemene secretaris (secretaris-generaal) en de adjunct secretaris-generaal 
- de algemene penningmeester en de adjunct penningmeester 
- de eerste-vicegouverneurs van elk van de 4 districten 
 
 
Een CC wordt verkozen op de jaarlijkse nationale conventie, uit die past gouverneurs die zich kandidaat 
stellen (dit volgens een vastgelegde beurtrol vanuit het district dat voor dat bepaald jaar aan de beurt komt). 
Bij de oprichting van het MD werd de beurtrol A-C-B-D overeengekomen. De verkozen kandidaat wordt in 
het eerstvolgend jaar CCE, in het daaropvolgend jaar wordt hij dan CC. 
 
Voor het dienstjaar 2019-2020 kwam opnieuw een kandidaat uit district 112B aan de beurt. 
Op de nationale conventie van 2 juni 2018 in Brugge werd Lion Roland Pockelé-Dilles van LC Antwerpen 
Marnix Zuid verkozen. 
Zijn mandaat loopt tot 30-06-2020. 
 
Voor het dienstjaar 2020-2021 komt opnieuw een kandidaat uit district D aan de beurt. 
Op de nationale conventie van 8 juni 2019 in Zaventem werd Lion Gérard Stelleman van LC Laclaireau 
Comte de Chiny verkozen. 
Zijn mandaat vangt aan op 01-07-2020 en loopt tot 30-06-2021. 
 
Voor het dienstjaar 2021-2022 komt opnieuw een kandidaat uit district A aan de beurt. 
Ingevolge de COVID-19-pandemie werd de nationale conventie voorzien voor begin juni 2020 uitgesteld en 
zijn er nog geen nieuwe verkiezingen voor 2021-2022 doorgegaan. 
Er werd een nieuwe datum voor een fysieke nationale conventie bepaald op 10 oktober 2020. 
Op dezelfde datum zal ook de algemene vergadering van de VZW’s doorgaan. 
Locatie : Edegem 
Verdere info dienaangaande volgt nog. 
 
 
De Gouverneursraad vergadert regelmatig (tweemaandelijks) in het Lions-huis (de ‘Houba’) en neemt alle 
beslissingen collegiaal. 

mailto:xxx@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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De Gouverneursraad kan één of meerdere (al dan niet immediate) past gouverneurs (uit de districten) en 
desgewenst ook andere Lions-leden coöpteren. 
 
Concreet voor 2020-2021 zijn dit 
- Council Chairperson (CC)   : PDG Gérard Stelleman, LC Laclaireau Comte de Chiny 
- Gouverneur D112A    : Frank Arbyn, LC Lokeren 
- Gouverneur D112B    : Marc De Kegel, LC Aarschot 
- Gouverneur D112C    : Marc Allaer, LC Argenteuil 
- Gouverneur D112D    : Jean-Pierre Mouton, LC Gembloux 
- Secretaris-Generaal   : PDG Hugues Angot, LC Genval-Six Vallées 
- Algemeen Penningmeester   : Peter Dudal, LC Blankenberge 
- Adjunct Secretaris-Generaal  : Ghislaine Estievenart, LC Bruxelles Aurore 
- Adjunct Algemeen Penningmeester  : Daniel Lisoir, LC Athus Lorraine 
 
Zijn verkozen op de respectievelijke conventies 
- 1ste Vice-Gouverneur D112A  : Luc Amez, LC Zwevegem 
- 1ste Vice-Gouverneur D112B  : Magda van Wesel-Baptist, LC Mechelen Leliëndal 
- 1ste Vice-Gouverneur D112C  : Jon Stoefs, LC Bruxelles Centenaire 
- 1ste Vice-Gouverneur D112D  : Joseph D’Huyvetter, LC Châtelet 
- 2de Vice-Gouverneur D112A  : Eddy Van Goethem, LC Meetjesland Eeklo 
- 2de Vice-Gouverneur D112B  : Bart Dirick, LC Leuven Erasmus 
- 2de Vice-Gouverneur D112C  : Jean-Marie Willems, LC Bruxelles Saint-Hubert 
- 2de Vice-Gouverneur D112D  : Jean-Pierre Doclot, LC Tournai Childeric 
 
De Gouverneursraad benoemt ook de voorzitters van de nationale commissies en werkgroepen en bevestigt 
de samenstelling ervan. 
Iedere commissie heeft buiten zijn eigen voorzitter minstens één vertegenwoordiger uit elk van de districten, 
telkens aangeduid door de respectievelijke gouverneur. 
De commissies werken  onder supervisie van de Gouverneursraad, die collegiaal optreedt.  
 
Volgende Nationale Commissies zijn (of worden) momenteel ingericht: 
- Commissie Statuten en gedragscodes 

gelast met de controle, het bijsturen en de juiste interpretatie van de statuten 
- Commissie Nationaal Werk 

in de spotlights zetten en bekronen van Belgische clubs die buitengewoon verdienstelijk zijn op 
sociaal of cultureel vlak 

- Commissie CPR & Communicatie 
reputatiemanagement, imago, PR/public relations, publicaties, website van Lions Clubs Belgium 

- Commissie Leo’s 
deze commissie legt en onderhoud contacten met de Leo-organisatie 

- Commissie Youth Exchange & jeugdkamp 
organiseert het internationaal jeugduitwisselingsprogramma 

- Commissie YAA 
organiseert de activiteiten i.v.m. de Young Ambassadors Award 

- Commissie Europese prijs voor Muziekinterpretatie 
organisatie van deze wedstrijd en selectie van de kandidaten 

- Commissie Quest 
helpt opvoeders en leerkrachten in het aanleren van emotionele intelligentie, van rationele en sociale 
vaardigheden, en van burgerzin en een gezonde levensstijl bij jongeren 
(ter info : district 112A neemt niet deel aan deze commissie) 

- Commissie Vredesposter 
organiseert deze wedstrijd en maakt ook de selectie om deel te nemen op internationaal vlak 

- Commissie LCICON & Europees Forum 
organiseert de deelname aan de internationale conventie en aan het Europa-Forum 

- Commissie SOHAP 
organiseert de contacten en activiteiten i.v.m. Special Olympics Health Athlete Programs 
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Voor het komend jaar 2020-2021 zijn de nationale commissies nog niet (volledig) samengesteld. 
Er kan aangenomen worden dat de meeste commissies behouden blijven, soms in een gewijzigde vorm of 
benaming. 
Andere commissies of werkgroepen kunnen door de gouverneursraad opgericht worden. 
 
 
Het nationaal secretariaat van het Multiple District (MD112) is gelegen in Brussel. 
Adres: Houba de Strooperlaan 90 te 1020 Brussel 
Dit team helpt je graag verder : 
PDG Hugues Angot is secretaris-generaal. 
Mireille Van Keymolen en Elly Rousere zijn onze vaste medewerksters (in deeltijds dienstverband). 
 
U kunt het secretariaat bereiken: 
 Telefoon  : 02/478.17.31 
 Openingsuren  : maandag tot donderdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot17u00 
      op vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 15u00 
      tijdens het weekend is het secretariaat gesloten 
      ook tijdens het jaarlijks verlof is het secretariaat gesloten 
 Fax   : 02/478.14.72 
 Email   : secretariaat@lions.be 
 Internet   : http://www.lionsinternational.be 
       dit is een nieuw mailadres 

het oude (www.lionsbelgium.be) blijft evenwel nog in voege 
 
 
2.03. Het District (D112A) 
 wordt geleid door de Gouverneur 
 
Het district 112A omvat de provincies West- en Oost-Vlaanderen en wordt geleid door de District 
Gouverneur (DG), die verkozen wordt op de jaarlijkse districtsconventie.  
 
Op de jaarlijkse conventie wordt hij/zij verkozen door de aanwezige kiesgerechtigde vertegenwoordigers van 
alle clubs uit het district (telkens met één stem per meerderheidsfractie van tien leden). 
De gouverneur wordt pas officieel erkend door de internationale associatie van Lionsclubs (LCI) na het 
volgen van een meerdaagse opleiding en de officiële aanstelling door de internationale president (op de 
internationale conventie). 
 
De gouverneur wordt in zijn functie bijgestaan door het kernkabinet (gouverneursteam, zeer recent 
gemeenzaam ‘4-op-een-rij’ genoemd) en het kabinet van het district, bestaande uit de leden van het 
kernkabinet, de vijf gewestvoorzitters en de tien zonevoorzitters, alsook de voorzitters van de 
districtscommissies. 
 
Het kernkabinet van het district bestaat uit : 
- de gouverneur in functie (DG) 
- de immediate past-gouverneur, zijnde de uittredende gouverneur (IPDG) 
- de eerste vicegouverneur verkozen op de vorige conventie (1VG) 
- de tweede vicegouverneur, verkozen op de laatste conventie (2VG) 
- de GMT 
- de GLT 
- de GST 
nog aangevuld met de mentor en de secretaris van de Gouverneur 
 
De global team mandaten zijn als volgt ingevuld: 
- de gouverneur in functie (DG) 
- de GMT-coördinator (global membership team) 

Voor district A is dit Christian Vergaert van LC Gent Scaldis 
De GMT-coördinator werkt nauw samen met de eerste-vicegouverneur in functie (1VG). 

mailto:secretariaat@lions.be
http://www.lionsinternational.be/
http://www.lionsbelgium.be/
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- de GLT-coördinator (global leadership team) 
Voor district A is dit Luc Amez van LC Zwevegem 
De GLT-coördinator werkt nauw samen met de tweede-vicegouverneur in functie (2VG). 

- de GST-coördinator (global service team) 
Voor district A is dit PDG André Goethals van LC Kortrijk. 
De GST-coördinator werkt nauw samen met zowel de eerste (1VG) als de tweede-vicegouverneur in 
functie (2VG). 

 
Maken verder deel uit van het kabinet van het district 
- de secretaris-generaal 
- de penningmeester 
- de protocol chef 
- de 5 gewestvoorzitters, aangesteld door de gouverneur 

zij worden aangesteld voor 2 jaar. 
Jaarlijkse worden er twee of drie ‘vervangen’, zodat er steeds twee of drie ‘eerstejaars’ en twee of drie  
‘tweedejaars’ gewestvoorzitters zijn. 

- de 10 zonevoorzitters, aangesteld door de gouverneur op voordracht (volgens goedgekeurde beurtrol) 
van de clubs uit de respectievelijke zones 

- de commissievoorzitters en de voorzitters van de werkgroepen 
- iedere PID (past-international director) maakt conform de internationale statuten steeds deel uit van het 

kabinet van het district (en ook van het multiple district) waarvan zijn club deel uitmaakt 
 
 
De tweede vicegouverneur wordt verkozen op de jaarlijkse lenteconventie. 
Iedere Lion van het district, die in regel is met zijn lidgeld, en waarvan de club eveneens in regel is met het 
district, het multiple district (MD) en de internationale associatie (LCI – Oak Brook), én die clubvoorzitter en 
zonevoorzitter is geweest, kan zich kandidaat stellen voor deze functie. De kandidaat wordt voorgedragen 
door zijn club. 
Er is een stilzwijgend gebruik dat het kernkabinet een kandidaat aanspreekt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met een spreiding van de beurtrol, zodat de gouverneur, in de mate van het mogelijke, 
afwisselend afkomstig is uit één van de 4 gewesten. 
Op diezelfde jaarlijkse conventie wordt de (zittende) tweede vicegouverneur bevestigd (verkozen) als eerste 
vicegouverneur en wordt de eerste vicegouverneur bevestigd (verkozen) als gouverneur. 
 
 
Ieder district heeft ja dan niet zijn eigen statuten die volledig in overeenstemming zijn met de statuten van 
het Multiple District en de statuten van de internationale associatie. 
D112A heeft geen eigen statuten en als dusdanig gelden de statuten van de  Internationale associatie. 
Deze statuten worden aangevuld door een reglement van inwendige orde (RIO). 
 
 
Het Kabinet van de Gouverneur vergadert minstens 4 maal per jaar. 
 
Conform de internationale statuten moet dit een eerste keer gebeuren binnen de dertig dagen na het einde 
van de Internationale Conventie. 
 
 
De Lions-agenda van Gouverneur Frank ARBYN ziet er als volgt uit: 
 

Voorafgaand nog ter info : 
Ingevolge de nog steeds evoluerende COVID-19-pandemie en de ten gevolge daarvan steeds 
wijzigende corona-regelgevingen wordt per vergadering beslist of deze vergadering ofwel als fysieke 
bijeenkomst dan wel als een virtueel overleg kan doorgaan. 
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datum vergadering plaats/organisatie
12/08/2020 kernkabinet 1 Van Der Valk - Drongen
19/08/2020 gouverneursraad Houba
24/08/2020 kabinetsvergadering 1 gewest 1
12/09/2020 infosessie secretarissen en penningmeesters te bepalen
16/09/2020 gouverneursraad Houba
21/09/2020 1e DRP-vergadering Zone- & Gewestvoorzitters te bepalen
10/10/2020 (uitgestelde) Nationale Conventie en AV vzw's Edegem
14/10/2020 kernkabinet 2 Van Der Valk - Drongen
26/10/2020 kabinetsvergadering 2 gewest 3
14/11/2020 kernkabinet 3 Van Der Valk - Drongen
18/11/2020 gouverneursraad Houba
16/12/2020 kernkabinet 4 Van Der Valk - Drongen
20/01/2021 gouverneursraad Houba
25/01/2021 kabinetsvergadering 3 gewest 2
10/02/2021 kernkabinet 5 Van Der Valk - Drongen
8/03/2021 2e DRP-vergadering Zone- & Gewestvoorzitters te bepalen

17/03/2021 gouverneursraad Houba
24/03/2021 kernkabinet 6 Van Der Valk - Drongen
29/03/2021 kabinetsvergadering 4 gewest 5
24/04/2021 conventie 112A Lochristie
28/04/2021 kernkabinet 7 Van Der Valk - Drongen
8/05/2021 conventie 112B

10/05/2021 kabinetsvergadering 5 gewest 4
15/05/2021 conventie 112D
19/05/2021 gouverneursraad Houba
26/05/2021 kernkabinet 8 Van Der Valk - Drongen
29/05/2021 conventie 112C
5/06/2021 nationale conventie MD112

25 tot 29/06/2021 LCICON - internationale conventie Montreal

geschrapt (okt 2020) EF - Euroap Forum Thessaloniki  
 
 
Voortgaande op de evolutie van het internet en de elektronische post werd eerder beslist geen effectief 
permanent secretariaat te behouden. 
Het secretariaat wordt gehouden ten huize van de districtssecretaris en het ouder archief werd opgeslagen 
in de kelder van het nationaal secretariaat in Brussel (zie MD). 
 
De secretaris is te bereiken: 
 email  : secretaris@lions112a.be (of peter.dp@skynet.be) 
 
 
Binnen district 112A werd reeds jaren geleden beslist om de vertegenwoordigers van de zones geldelijk te 
ondersteunen voor deelnames aan de internationale conventie. 
Deze ondersteuning voor de zone-vertegenwoordigers wordt jaarlijks opgenomen in het budget en houdt 
rekening met transport, inschrijving op de conventie en het logement (kamer en ontbijt op basis van een 
tweepersoonskamer). 
 
Bedoeling van deze subsidie voorziet in de bevordering van deelname door zoveel mogelijk verschillende 
leden aan de internationale conventies. Er moet strikt vermeden worden dat eenzelfde Lionslid meerdere 
keren van deze subsidie gebruik maakt. 
Op de districtsconventie op 25.04.2015 in Gent werd de beslissing bekrachtigd dat elke Lions éénmalig voor 
deze subsidie in aanmerking komt. 
 

mailto:secretaris@lions112a.be
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Indien geen leden-kandidaat-deelnemers gevonden worden in de club die volgens de (zonale) beurtrol in 
aanmerking komt, kan een lid van een andere club uit dezelfde zone deelnemen aan dezelfde voorwaarden. 
De initieel in aanmerking komende club verliest evenwel haar beurtrol. 
 
 
2.04. Europa 
 
Waar staat Europa in deze organisatie? 
Er bestaat geen Lionsstructuur die de Lions van het Europese vasteland omvat. 
 
Teneinde de Europese eigenheid en opstelling, met de eigen problematiek, dit ten opzichte van USA, te 
kunnen vatten, wordt er evenwel jaarlijks een Europa Forum georganiseerd. 
Dergelijk Forum kan vergeleken worden met een mini-internationale conventie, voorbehouden voor de 
Europese Lions. Elk individueel Lionslid is er steeds welkom, maar het is een bijeenkomst met beperktere 
delegaties. 
 
Het Forum omvat eveneens een openingsceremonie, commissies en werkgroepen, thematische opleidingen 
en seminaries, vergaderingen van de gouverneurs, secretarissen-generaal, … 
De organisatie van LCI, evenals LCIF komen er uitvoerig aan bod. 
Bepaalde wedstrijden zoals de ‘Young Ambassador Award’ (YAA) en de Europese Muziekwedstrijd hebben 
er hun finale. 
Ook zijn er meer gemoedelijke contacten voorzien, zoals een get-together party. 
Er is eveneens een ontmoeting met de Internationale President voorzien, hetgeen duidt op het belang dat 
vanwege LCI, LCIF en Oak Brook gehecht wordt aan een dergelijk regionaal Forum. 
 
Dit jaar is gepland dat het 66ste Europa Forum zou doorgaan: Thessaloniki, Griekenland (van 24 tot 28 
oktober 2020), maar omwille van de COVID-19-pandemie-regelgevingen werd dit forum verdaagd naar 
volgend Lionsjaar (zelfde periode, zelfde locatie). 
De planning voor de eerste jaren ziet er als volgt uit: 
 2021 Thessaloniki, Griekenland – van 07 tot 09 oktober 2021 
 2022 Zagreb, Kroatië – van 27 tot 29 oktober 2022 
 2023 Klagenfurt, Oostenrijk – van 26 tot 28 oktober 2023 
 
 
Binnen district 112A werd eerder beslist dat het aangewezen is dat er uit iedere zone een afgevaardigde zou 
kunnen deelnemen aan dit Forum en dat hij/zij hiervoor beroep zou kunnen doen op een geldelijke 
ondersteuning vanwege de zone die hij/zij vertegenwoordigt. 
 
Deze ondersteuning is gelijkaardig aan de werkwijze voor de ondersteuning die vanwege het district 112A 
aan de afgevaardigden naar de Internationale Conventie wordt gegeven: transport, inschrijving op het Forum 
en het logement (kamer en ontbijt op basis van een tweepersoonskamer). 
 
Bedoeling van deze subsidie in de bevordering van deelname aan dergelijke evenementen door zoveel 
mogelijk verschillende leden. Er moet vermeden worden dat eenzelfde Lionslid meerdere keren van deze 
subsidie gebruik maakt. 
 
Indien geen leden-kandidaat-deelnemers gevonden worden in de club die volgens de (zonale) beurtrol in 
aanmerking komt, kan een lid van een andere club deelnemen aan dezelfde voorwaarden. 
De initieel in aanmerking komende club verliest evenwel haar beurtrol. 
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3. De Lions in getallen 
 
 
3.01. Lions International 
 
Per eind juni 2020 zijn er wereldwijd 1.356.651 leden, verdeeld over meer dan 46.000 Lions clubs in 210 
landen en geografische regio’s (info volgens www.lionsclubs.org). 
 
Om het overzichtelijk te houden zijn de districten genummerd. 
In deze nummering van landen en regio’s kreeg België nummer 112 toebedeeld. 
 
De andere Europese landen kregen (in volgorde van hun toetreding tot de Lions-organisatie) volgende 
nummering: Zweden MD101, Zwitserland/Liechtenstein MD102, Frankrijk MD103, Noorwegen MD104, 
Engeland MD105, Denemarken MD106, Finland MD107, Italië MD108, IJsland MD109, Nederland MD110, 
Duistland MD111, Luxemburg MD113, Oostenrijk MD114, Portugal MD115, Spanje MD116, Griekenland 
MD117, Turkije MD118, Hongarije D119, Estland D120, Polen D121, Tsjechië en Slovakije MD122, Rusland 
D123, Roemenië D124, Kroatië D126, Slovenië D129, Bulgarije D130, en de lijst zal nog verder gaan … 
 
 
3.02. Het Multiple District (MD112) 
 
Evolutie van het aantal leden en clubs (bron = www.lions.be): 
- op 31.12.2001: 7.502 leden in 270 clubs 
- op 25.03.2003: 7.557 leden in 273 clubs 
- op 01.04.2004: 7.525 leden in 276 clubs 
- op 05.04.2005: 7.456 leden in 279 clubs 
- op 30.04.2006: 7.468 leden in 276 clubs 
- op 30.04.2007: 7.513 leden in 274 clubs 
- op 31.03.2008: 7.451 leden in 273 clubs 
- op 30.04.2009: 7.460 leden in 278 clubs 
- op 30.04.2010: 7.492 leden in 281 clubs 
- op 01.06.2011: 7.553 leden in 282 clubs 
- op 13.05.2012: 7.600 leden in 284 clubs 
- op 20.05.2013: 7.527 leden in 282 clubs 
- op 30.06.2014: 7.617 leden in 285 clubs 
- op 27.05.2015: 7.568 leden in 284 clubs 
- op 13.12.2015: 7.573 leden in 285 clubs 
- op 07.05.2016: 7.607 leden in 286 clubs 
- op 01.12.2016: 7.517 leden in 281 clubs 
- op 19.05.2017: 7.569 leden in 282 clubs 
- op 30.10.2017: 7.495 leden in 281 clubs 
- op 05.01.2018: 7.428 leden in 281 clubs 
- op 20.07.2018: 7.435 leden in 279 clubs 
- op 12.01.2019: 7.357 leden in 280 clubs 
- op 26.04.2019: 7.400 leden in 279 clubs 
- op 01.07.2019: 7.451 leden in 282 clubs 
- op 30.12.2019: 7.329 leden in 281 clubs 
- op 25.04.2020: 7.337 leden in 281 clubs 
 
 
Volgens de recentste gegevens telt MD112 Belgium 7.286 leden verdeeld over 281 clubs, met een 
gemiddelde van 25,93 leden per club (op basis van de gegevens op 03-08-2020) 
 
De verdeling over de 4 districten op heden (30-06-2020) is als volgt: 
district  omschrijving    clubs  leden  gemiddelde 
D112A  Oost- en West-Vlaanderen    56  1.996    35,64 
D112B  Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant   68  1.907    28,04 

http://www.lions.org/
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D112C  Brussel en Waals-Brabant    57  1.040    18,25 
(en 5 clubs uit Vlaams-Brabant die er om verzocht hebben) 

D112D  Wallonië    100  2.343    23,43 
 
 
3.03. Het District 112A 
 
Bij de splitsing van het unitaire district 112 Belgium (in 1991) telde het district 112A 39 clubs en 1.323 leden. 
Op 30 juni 2000 waren er 46 clubs en 1.550 leden. Eind juni 2001 waren er 1.573 Lions in het district, vijf 
jaar later juni 2006 waren er 49 clubs met in totaal 1.699 leden. 
Het Lions-jaar 2012-2013 sloten wij af met 54 clubs en 1.881 leden. 
Het Lions-jaar 2013-2014 sloten wij af met 54 clubs en 1.925 leden. 
Het Lions-jaar 2014-2015 sloten wij af met 54 clubs en 1.913 leden. 
Het Lions-jaar 2015-2016 sloten wij af met 54 clubs en 1.943 leden. 
Het Lions-jaar 2016-2017 sloten wij af met 54 clubs en 1.987 leden. 
Het Lions-jaar 2017-2018 sloten wij af met 55 clubs en 1.986 leden. 
Het Lions-jaar 2018-2019 sloten wij af met 56 clubs en 2.006 leden. 
Het Lions-jaar 2019-2020 sluiten wij af met 56 clubs en 1.996 leden. 
 
Bij het begin van huidig Lionsjaar (toestand op 30-06-2020) zijn er 1.996 leden, dit houdt een netto-
ledenaantal-terugval van 10 leden ten opzicht van de aanvang van het Lionsjaar. 
In het voorbije Lionsjaar werden de clubs van het district geconfronteerd met 83 leden die onze clubs 
verlaten hebben (waarvan 17 sterfgevallen). In dezelfde periode werden er 72 nieuwe leden in de clubs 
verwelkomd. 
 
Er zijn in verschillende clubs nog een aantal kandidaten in de ‘pijplijn’ die nog hun lidmaatschap zullen 
aanvaarden. In meerdere clubs is het immers de gewoonte om naar het (dienst)jaareinde toe (bv. n.a.v. de 
machtsoverdracht tussen uitgaande en inkomende clubvoorzitter) nieuwe leden in de club te verwelkomen. 
Soms worden deze nieuwe leden dan pas met het maandrapport van de maand juli effectief aangemeld. 
Omwille van de actuele corona-omstandigheden is de machtsoverdracht uitgesteld …  
 
 
D112A houdt op het einde van Lionsjaar 2019-2020 nog steeds stand, dit in vergelijking met de 
ledenevolutie in de andere districten en ook in de andere landen in Europa en ook wereldwijd. 
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4. Organisatie van het District 112A 
 
 
4.01. De Gewesten en de Zones 
 
Ons district telt nu 56 clubs. Deze clubs zijn ingevolge de nieuwe herstructurering die van kracht wordt vanaf 
de start van Lionsjaar 2020-2021 (officieel op 01-07-2020) verdeeld over 5 gewesten en 10 zones. 
 
Een zone telt minimum 4 en maximaal 8 clubs, in feite binnen een zelfde aaneengesloten geografisch 
gebied of regio gelegen. Vanaf de oprichting een negende club binnen eenzelfde zone, wordt de zone 
gesplitst, ofwel wordt de nieuwe club in een aanpalende zone opgenomen. 
Een gewest telt minimum 9 en maximaal 16 clubs. 
Statutair telt een district minimaal 1250 leden (info Oak Brook). 
 
Na de nieuwe herschikking telt elke zone 5 of 6 clubs. In iedere zone is er dus plaats voor de oprichting van 
bijkomende clubs. 
Deze nieuwe toestand werd goedgekeurd op de kabinetsvergadering van 20-01-2020 en werd op de video-
lenteconventie van juni 2020 formeel bekrachtigd. 
 
De nieuwe organisatie wordt dan als volgt: 
 
Gewest I  Zone 11    Zone 12 
   Blankenberge    Brugge 

De Haan-Permekeland   Brugge Maritime 
   De Panne-Westkust   Brugge Zeehaven 
   Knokke-Zoute    Damme zwin 

Oostende    Oostkamp 
   Oostende BO4 
 
Gewest II  Zone 21    Zone 22 
   Dendermonde    Aalst 
   Lokeren    Aalst Dirk Martens 
   Sint Niklaas City   Denderleeuw Denderlions 
   Waasmunster Scaldiana  Geraardsbergen 
   Waasland    Herzele 
   Wetteren Rozenstreek   Ninove 
 
Gewest III  Zone 31    Zone 32 
   Kortrijk     Heuvelland 
   Kortrijk Buda    Ieper Poperinge 
   Kortrijk Leie    Izegem 
   Kortrijk Mercurius   Roeselare 
   Menen     Torhout 
   Zwevegem 
 
Gewest IV  Zone 41    Zone 42 
   Deinze     Assenede Diederik 
   Harelbeke Liederik   De Pinte Millennium 
   Tielt     Evergem Vlaamse Valleien 
   Waregem    Gent Centinelle 
   Waregem Ascot   Meetjesland Eeklo 
        Sint Martens Latem 
 
Gewest V  Zone 51    Zone 52 
   Gent     Gavere Rhodeland 
   Gent Gandalys    Oudenaarde 
   Gent Leieland    Oudenaarde Vlaamse Ardennen 
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   Gent Scaldis    Ronse Renaix 
   Ghent Seaport    Zottegem 
   Lievegem 
 
 
4.02. Het organigram Lionsjaar 2020-2021 
 
Kernkabinet 

Gouverneur    : Frank Arbyn, LC Lokeren 
Immediate Past Gouverneur  : Luc Masureel, LC De Haan Permekeland 
1ste Vice-Gouverneur   : Luc Amez, LC Zwevegem 
2de Vice-Gouverneur   : Eddy Van Goethem, LC Meetjesland Eeklo 
GMT     : Christian Vergaert, LC Gent Scaldis 
GLT     : Luc Amez, LC Zwevegem 
GST     : PDG André Goethals, LC Kortrijk 
Think Tank Young Voices  : Hans Rottiers, LC Denderleeuw Denderlions 
Mentor     : PDG Patrik Vervinckt, LC Dendermonde 
Secretaris van de Gouverneur  : Didier De Ruysscher, LC Lokeren 

 
Algemeen Secretaris   : Peter De Poorter, LC Roeselare 
Penningmeester   : Pascal Marchand, LC Gavere Rhodeland 
Protocolchef    : Pierre Fobe, LC Gent Gand 
LCIF     : Jan Robyn, LC Heuvelland 
PID     : PID-PCC-PDG Elien Van Dille, LC Ronse Renaix 
Conventiedirecteur   : x, LC Lokeren 

 
Gewestvoorzitters 

Gewest I    : Peter Dudal, LC Blankenberge 
Gewest II    : Romain Landrie, LC Geraardsbergen Eeklo  
Gewest III    : Peter De Poorter, LC Roeselare 
Gewest IV    : Bruno Claeys, LC Sint Martens Latem 
Gewest V    : Antoon van Overschelde, LC Gent Leieland 

 
Zonevoorzitters 

Zone 11    : Guy Soetaert, LC De Haam Permekeland 
Zone 12    : Dany Loeys, LC Damme Zwin 
Zone 21    : Pascal Szrek, LC Dendermonde 
Zone 22    : Tom De Munter, LC Geraardsbergen 
Zone 31    : Frank Picquart, LC Kortrijk Mercurius 
Zone 32    : Piet Theerens, LC Heuvelland 
Zone 41    : Tom Vandermeersch, LC Tielt 
Zone 42    : Damien Mahieu, LC De Pinte Millennium 
Zone 51    : Rudy Van Hecke, LC Ghent Seaport 
Zone 52    : Dirk Vanschoubroek, LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen 

 
Commissies 

Communicatie/Social Media  : PDG Caroline Van-Vanwynsberghe, LC Oostende BO4 
Website/ICT    : Jean-Michel Meertens, LC Brugge 
Statuten/Juridische bijstand  : PDG Jo Lantsoght, LC Oostkamp 
Statuten/Controleur van de rekeningen : PDG Carlos De Troch, LC Aalst 
Statuten/Evaluatie commissiewerking : PCC-PDG Harry Buelens, LC De Haan Permekeland 
Controleur van de rekeningen  : Peter De Poorter, LC Roeselare 
LCICON + Europa Forum  : Bernard De Dobbeleer, LC Ronse Renaix 
Think Tank ‘Young Voices’  : Hans Rottiers, LC Denderleeuw Denderlions 
Muziekwedstrijd   : Peter Vervaecke, LC Ronse Renaix 
Youth Exchange & Camp  : Pascal de Moor, LC De Pinte Millennium 
Vredesposter    : Tine Joye, LC Oostende BO4 
Young Ambassadors Award  : Christian Gelijkens, LC Waasmunster Scaldiana 
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Leo-Lions Advisor   : Kristof De Roy, LC Ninove 
Leo vertegenwoordiger   : Jeroen Roelandt, Leo Club Ninove 
Voedselbanken    : Marc Temmerman, LC Geraardsbergen 
Special Olympics HAP   : Emilie Martens, LC Gent Centinelle 
Nationaal Werk    : PDG Henri Bouckaert, LC Wetteren Rozenstreek 
Nationaal Werk    : Werner Van Oosterwyck, LC Oostende 
VZW Medico    : PDG Marc Cosyns, LC Lievegem 

 
 
4.03. De kabinetsvergaderingen 
 
Het Kabinet van de Gouverneur is statutair gehouden éénmaal per trimester te vergaderen. 
Alle leden vermeld in het organigram maken deel uit van het Kabinet. 
De Gouverneur bepaalt dag, uur en plaats van vergaderen. Hij zit het Kabinet voor. 
 
De kabinetsvergaderingen gaan op wisselende locatie door, gespreid over het district. 
Voor de praktische organisatie tekenen de gewestvoorzitters, de gouverneur en/of de vicegouverneurs. 
De data werden vast bepaald (zie lijst op blz. 11). 
Agenda en locatie van de vergaderingen worden tijdig aan betrokkenen meegedeeld. 
 
Het doel van deze vergaderingen is om door middel van de verslaggeving door de gewest- en zone-
voorzitters een inzicht te krijgen van de werking van de verschillende clubs. 
De commissievoorzitters die het wensen of nodig achten (i.f.v. de actualiteit van het thema van hun 
commissie) brengen verslag uit over het functioneren van hun commissie. 
 
Bij belangrijke beslissingen is er stemming. 
Om geldig te stemmen is de aanwezigheid vereist van twee derden van de stemgerechtigde leden. 
 
Het kernkabinet van de gouverneur komt ook regelmatig bijeen voor nader overleg. 
Teneinde de continuïteit te stimuleren en te verzekeren wordt er op geregelde tijdstippen vergaderd met de 
IPGD, de DG, de 1VG en de 2VG (gemeenzaam ‘4-op-een-rij’ genoemd). Hiervoor is er in principe geen 
agenda, alle Lions-aspecten kunnen besproken worden. 
 
 
4.04. Zonewerking 
 
Iedere zone wordt voorgezeten door een zonevoorzitter, voorgesteld door de clubs van die zone en 
bevestigd door de Gouverneur waarbij de duidelijke voorkeur wordt gegeven aan een kandidaat-
zonevoorzitter welke de functie nog niet heeft vervuld. 
De zonevoorzitter wordt bijgestaan door een secretaris, voor wie dezelfde voorkeur geldt als voor de 
kandidaat-zonevoorzitter. 
Beurtrol (opvolging) en duurtijd van het mandaat van zonevoorzitter en zonesecretaris wordt intern in de 
zone geregeld en kunnen verschillen van zone tot zone, waarbij de voorkeur zoals hierboven beschreven 
primeert. 
Het merendeel van de zones kent momenteel een mandaat van één jaar, waarbij de beurtrol over de 
verschillende clubs telkens van zonesecretaris naar zonevoorzitter doorgaat. 
 
De zonevoorzitter is de vertegenwoordiger van de Gouverneur in de zone. Hij is tevens de spreekbuis van 
de clubs op de kabinetsvergaderingen 
 
Op regelmatige tijdstippen, in de regel drie tot vier keer per jaar, in tijdstip gespreid over het Lionsjaar en 
rekening houdend met de data van de kabinetsvergaderingen en van de districtsconventie, organiseert de 
zonevoorzitter vergaderingen voor de clubs uit zijn zone. 
De data van de zonevergaderingen worden per zone geregeld, in samenspraak tussen de zonevoorzitters 
en de gastclubs. Binnen de meeste zones bestaat hiervoor een beurtrol. 
 
Op dergelijke zonevergadering wordt verslag gegeven van de kabinetsvergadering, worden de activiteiten 
van de clubs voorgelegd en worden bedenkingen en problemen besproken. 



Vademecum voor Clubverantwoordelijken – Lions-jaar 2020-2021 
- blz. 18 - 

Afhankelijk van de gewoontes binnen de zone gaan deze vergaderingen door gekoppeld aan een 
maandvergadering van een van de clubs of worden ze specifiek voor de clubverantwoordelijken (voorzitters 
en secretarissen, of hun vertegenwoordigers bij eventueel belet) georganiseerd. 
Afhankelijk van de gewoontes binnen een zone wordt er vanwege de zone bij de clubs een bijdrage geïnd 
voor de werkingskosten van de zone. Deze bijdrage is volledig gescheiden van de lidgelden voor het district. 
 
Tijdens de kabinetsvergaderingen is er steeds te weinig tijd voor de Zonevoorzitters. 
Om hieraan te verhelpen zal er tweemaal per jaar (September en Maart) een vergadering plaatsvinden met 
de Gouverneur en de Zonevoorzitters. Hierop worden ook de Gewestvoorzitters uitgenodigd. 
Doel van deze vergadering is de focus op de zonewerking. 
 
 
4.05. Gewestwerking 
 
Ieder gewest wordt voorgezeten door een gewestvoorzitter, aangesteld door de Gouverneur. 
Hij heeft in regel geen secretaris. 
In principe zijn er geen vergaderingen op gewestniveau. 
Er zijn uiteraard wel interzonale contacten  en de gewestvoorzitters worden ook uitgenodigd op de door de 
gouverneur bijeengeroepen halfjaarlijkse Zone-Focus-vergaderingen voor de zonevoorzitters . 
Sommige gewesten organiseren op het einde van het werkjaar een gewestvergadering als combinatie van 
een zonevergadering van de beide zones. 
 
De duurtijd van het mandaat van gewestvoorzitter is normaal twee jaar, zodat er over de werking van de 
opvolgende gouverneurs een doorstroming van informatie is. 
Jaarlijks worden er twee of drie nieuwe gewestvoorzitters aangesteld. Er zijn dus twee of drie ‘eerstejaars’ 
en drie of twee ‘tweedejaars’, of omgekeerd gedurende het volgend Lionsjaar. 
De gewestvoorzitter zal, naast de verantwoordelijkheid over een bepaald gewest, ook specifieke opdrachten 
over bepaalde materie voor gans het district krijgen, dit in overleg en op aanvraag van de gouverneur. 
 
 
4.06. Werkvergaderingen – Informatie – Vorming 
 
In verband met specifieke thema’s worden er regelmatig informatievergaderingen georganiseerd. 
 
Dergelijke vergadering is dan bedoeld voor de clubvoorzitters of vertegenwoordigers van elk van de clubs. 
Op deze vergadering wordt een bepaald thema nader besproken, volgt gedetailleerde uitleg over een 
actueel onderwerp, wordt een ronde-tafel georganiseerd, …  
In de voorbije jaren werden vergaderingen en infosessies i.v.m. LCIF, effectieven, leefsleutels, VZW 
wetgeving, infosessie voor nieuwe leden (jaarlijks, thans georganiseerd per gewest), internet en website, de 
rol van Lions-ambassadeurs, … georganiseerd. 
 
Dergelijke werkvergaderingen worden in regel bijeengeroepen door het districtssecretariaat in opdracht van 
de Gouverneur en gebeuren in samenwerking met de betrokken commissie. 
 
Data en tijdstippen worden tijdig medegedeeld via de geijkte wegen: afzonderlijke briefwisseling rechtstreeks 
naar betrokkenen, ook met publicatie in het tijdschrift Lion, de Flash en/of via het internet (naar de club-
webmaster die dan verzocht wordt de informatie aan de desbetreffende leden te bezorgen). 
 
 
Ter voorbereiding van het nieuwe werkjaar organiseerde het district op 4 mei 2019 een infovergadering en 
kennismakingsbijeenkomst voor de leden van de nieuwe clubbesturen (de club-GAT-teams), dit zijn de 
voorzitters en de clubverantwoordelijken voor GMT, GLT, GST en LCIF. 
 
Het programma voorzag naast een algemene uiteenzetting over de nieuwe Lions-structuren (zie ook verder) 
ook toelichtingen over het thema en het werk van de gouverneur. 
Met de diverse uiteenzettingen werd het innoverend aspect van het GAT (global action team) naar voren 
gebracht. De GAT-structuur geeft een nieuwe visie van het Lionisme. In deze nieuwe structuur staat de 
betrokkenheid van de leden en onze ‘service’ een stuk centraler binnen de clubs. 
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Op 12-09-2020 wordt er een infovergadering voor de nieuwe clubsecretarissen en clubpenningmeesters 
georganiseerd. 
Verdere info hieromtrent wordt rechtstreeks naar de betrokkenen verstuurd (per mail). 
 
 
4.07. Interclubactiviteiten – Samenwerking van clubs 
 
Op de kabinetsvergadering van 09 februari 2015 werden de richtlijnen bekrachtigd betreffende de 
samenwerkingsovereenkomst voor interclubactiviteiten. 
 
1. Definitie 

Een interclubactiviteit is een meerjarige samenwerking tussen Lions Clubs om gezamenlijk een 
vooropgesteld sociaal doel te realiseren door middel van een financiële bijdrage van de deelnemende 
clubs. De Lions Clubs hoeven daarbij niet uit hetzelfde district te komen en ook andere serviceclubs en 
organisaties kunnen erbij betrokken zijn. 

 
2. Inleiding 

 
District 
De bestuurlijke organisatie van het district is afgestemd op het administratief beheer van de leden en 
clubs en op de coördinatie van de districtsactiviteiten. Deze laatste worden bepaald door LCI , het MD of 
het district zelf. Tenzij het een coördinerende functie betreft bij het realiseren van een sociaal doel 
(voorbeeld een internationale actie georganiseerd door het LCIF of het MD), neemt het district geen 
sociale initiatieven. 
Het district wordt immers gefinancierd door een ledenbijdrage die enkel de werkingskosten dekt en moet 
deze ledenbijdrage in principe integraal aanwenden voor haar bestuurlijke organisatie. 
Ten uitzonderlijke titel en slechts na goedkeuring door de jaarlijkse districtsconventie kunnen in het 
budget een of meerdere sociale doelen worden opgenomen. 
De begunstiging van sociale doelen kan ook door bestemming van de eventuele overschotten op het 
budget die als reserve worden geboekt. Ook hier is het de conventie die deze bestemming bepaald. 
 
Club 
Een club echter kan samen met andere clubs en organisaties een interclub activiteit organiseren ten 
voordele van een sociaal doel voor zover dit doel beantwoordt aan de doelstellingen van de 
deelnemende clubs en van LCI. 
Hierbij dient erover gewaakt dat de verantwoordelijkheden die voortkomen uit deze interclubactiviteit 
gedragen worden door de deelnemende clubs en zo gedekt zijn door de verzekering van LCI. 
Ook al nemen de meerderheid van de clubs van een district hieraan deel, dan nog moet deze 
interclubactiviteit los worden gezien van het district. Ten einde dit duidelijk te stellen en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden vast te leggen, dienen clubs die een dergelijke interclubactiviteit opzetten, een 
overeenkomst op te stellen die de samenwerking tussen de deelnemers bepaalt. 

 
3. De overeenkomst 

 
a. Meldingsplicht 

Wanneer meerdere clubs uit district 112A een interclubactiviteit opzetten zoals boven gedefinieerd, 
zullen zij de gouverneur hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 

b. Partijen 
De overeenkomst bepaalt duidelijk welke de partijen zijn. In principe betreft het hier Lions Clubs 
maar ook andere serviceclubs of sociale of bestuurlijke organisaties kunnen betrokken zijn. 
Bijzondere voorzichtigheid zal aan de dag gelegd worden wanneer samenwerking beoogd wordt met 
partijen die rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële belangen nastreven. De overeenkomst zal 
hiervan melding maken. 
 

c. Doel van de samenwerking 
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Het doel van de samenwerking moet eenduidig worden vastgelegd. Aanpassingen kunnen pas 
worden doorgevoerd na instemming van al de deelnemende partijen. Bij het bepalen van het doel en 
bij de realisatie ervan moet steeds over de goede naam en faam van onze organisatie wordt 
gewaakt. 
 

d. Duurtijd van de samenwerking 
De partijen bepalen de duurtijd van de samenwerking. 
 

e. Organisatie 
De partijen beslissen samen hoe het bestuur van de samenwerking zal samengesteld worden. Dit 
bestuur is belast met de operationele en bestuurlijke activiteiten en kan enkel handelen binnen het 
doel van de samenwerking. 
Minstens zal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden aangeduid. Zij treden op 
als vertegenwoordiger van hun club. 
 

f. Communicatie 
De interne communicatie moet voor volledige transparantie zorgen bij de deelnemende clubs en 
organisaties. 
 

g. Financiële aspecten 
Het bestuur zal erover waken dat steeds duidelijkheid heerst over de financiële verrichtingen; dat 
hierover ondubbelzinnig tussen de partijen wordt gecommuniceerd en dat de financiële activiteiten 
altijd in overeenstemming zijn met het vooropgestelde doel van de samenwerking. 
In het geval er reserves worden aangelegd en hoe deze moeten worden aangewend moet in 
akkoord tussen de deelnemende partijen worden bepaald. Hetzelfde geldt voor mogelijke tekorten. 
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5. De Lionsclubs van het District 
 
 

club voorzitter-GAT 1ste vice-GLT 
Aalst Alexandre PEÊRS * * 
Aalst Dirk Martens Peter MARCOEN* Willem VAN HIMBEEKC 
Assenede Diederik Patrick VANDEVELDE Frederik TACK 
Blankenberge Karel MAES Luc ACKAERT 
Brugge Michel VAN TIEGHEM Thierry SERCK 
Brugge Maritime Raymond DE CONINCK Clive VAN AERDE 
Brugge Zeehaven Diederik NAEYAERT Christophe LEBBE 
Damme Zwin Jens ADAM Kristof HOLLEVOET 
De Haan Permekeland Gino RABAUT Alex FAVRIL 
De Panne Westkust Peter DE BAETS Peter PYLYSER 
De Pinte Millennium Michel DANNEELS Tom DESSOMVIELE 
Deinze Tom WILLEMS Wim LANNEAU 
Denderleeuw Denderlions Hans ROTTIERS Pieter HERREMANS 
Dendermonde Lawrence STEEMAN Karel BARO 
Evergem Vlaamse Valleien Patrick GAUDIUS Danny CLAUS 
Gavere Rhodeland Pascal MARCHAND Pascal MARCHAND 
Gent Centinelle Nele VAN DEN NEUCKER Sophie BUYSSE 
Gent Gand. Alexandre CLAEYS Yvan DE BREUCK 
Gent Gandalys Brigitte MORNIE Catherine VAN DAMME-CORDIER 
Gent Leieland Filip SPAAS Ephrem DEVOS 
Gent Scaldis Patrick BUYSSCHAERT Pierre CAMBIER 
Geraardsbergen Paul SCHILLEBEECKX Wim DE BOLSTER 
Ghent Seaport Piet STEYAERT Paul VANDERMEERSCH 
Harelbeke Liederik Hans BOELS Karel SIX 
Herzele Jan DE CLIPPEL Frank DE CLIPPEL 
Heuvelland Geert DESOMER Guido CASTERMANS 
Ieper-Poperinge Peter VERSTRYNGE Jeroen DEWULF 
Izegem Bernard DECLERCK Christian VANDEURSEN 
Knokke-Zoute Benoit BEERNAERT Didier SCHELLEMANS 
Kortrijk Marc DUBOIS Emmanuel DEMUYNCK 
Kortrijk Buda Monika DE CREM Marianne IMPENS 
Kortrijk Leie Jan LEYSEN Frank VANDEPUTTE 
Kortrijk Mercurius Arnaud BAZELAIRE Renaat DESIERE 
Lievegem Luc NEVEJANS Karl DEVRIESE 
Lokeren Luc CARLE Pascal BIESBROECK 
Meetjesland Eeklo Michel DE SUTTER Patrick TIMMERMANS 
Menen Steven VANCRAEYVELDT Kristof NYS 
Ninove Kristof DE ROY Jan VAN MILEGHEM 
Oostende Nicolas GROGNARD Tom BULCKE 
Oostende BO4 Claudine DERYCKERE-PATTYN Anneke DELANNOYE 
Oostkamp Frank DEVLIEGHERE Raf IDE 
Oudenaarde Frederik COLLE Christophe VANDER STICHELE 
Oudenaarde Vl.-Ardennen Bart VERMEULEN Thomas GRYSON 
Roeselare Jean-Pierre VYNCKE Dirk COUSSEE 
Ronse Renaix Cédric HOLVOET Luc LAUWERS 
Sint Martens Latem Philippe BUYL Gilbert DEKEYSER 
Sint Niklaas City Mathie THIELEN* NN 
Tielt Peter BAUWENS Steven DE CONINCK 
Torhout Jeffrey SINNAEVE NN 
Waasland Hendrik VAN DAMME Henri CAMBIER 
Waasmunster Scaldiana Guy DE BRUYCKER William SEGERS 
Waregem Bart BOURGOIS Olivier VINCK 
Waregem Ascot Veerle CATRY Liesbet SOBRIE 
Wetteren Rozenstreek Koen BRAECKMAN Jan MEULEMAN 
Zottegem Geert DE COCK Kristof BERLENGE 
Zwevegem Matthias MALFRERE Luc JONGBLOET 
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club GMT GST LCIF 
Aalst Jo MATTHIEU* Dirk AERSSENS* Wilm HANSSENS* 
Aalst Dirk Martens Marc BOSTEELS* Dirk VAN VAERENBERGH* Pieter-Jan CLAUS* 
Assenede Diederik Frederik TACK Fritz LIPPENS Piet IMPENS 
Blankenberge Manu BOUCHE David MAES Peter DUDAL 
Brugge Francis CROENEN Jean-Marc VAN CUTSEM André DECERF 
Brugge Maritime Koen STEEL Alexander DE VOS Alexander DE VOS 
Brugge Zeehaven Stefan D'HONDT Paul DE BUYSSCHER Philippe MAERE 
Damme Zwin Peter DEMYTTENAERE Koen VAN ZANDWEGHE Franky LYCKE 
De Haan Permekeland Yvan VAN LOO Jurgen VANSTEENE Carl DECQ 
De Panne Westkust Jean-Baptiste BRAET Carlos VERHELST Kurt VANDAELE 
De Pinte Millennium Yves WUYTS Paul DE RYCKE Hans VONCK 
Deinze Martin CLAEYS Rudi FILLIERS Luc VIAENE 
Denderleeuw Denderlions Dirk ROELANDT Alain DE QUICK Thierry VAN OBBERGEN 
Dendermonde Filip DEPREZ Wim DE LENTDECKER Hendrik HERIWEG 
Evergem Vlaamse Valleien Steven VERMANDEL Steven GEURS Henk OTTOY 
Gavere Rhodeland Steven ROTTHIER Piet VERMEULEN Pieter VANDESANDE 
Gent Centinelle Julie MAERE Annick DE KEYSER Annick COPPENS 
Gent Gand Philippe DIMIAUX Baudouin HOLVOET Bernard VAN LANCKER 
Gent Gandalys Pascal DUTORDOIR-WANTIEZ Gertrude VAN LOO-BOCQUE Eliane DE CORTE-VERMEESCH 
Gent Leieland Bernard DECORTE Carlo DE CLERCQ Antoon VAN OVERSCHELDE 
Gent Scaldis Pierre HUYGHEBAERT Roland VERMEESCH Olivier CARON 
Geraardsbergen Guido VAN BELLEGHEM Achiel PAUWELS Gino VAN NIEUWEHOVE 
Ghent Seaport Ludo COLLIN NN Philippe DEPOTTER 
Harelbeke Liederik Johan ALLAERT Marc BAESEN Dominique VANTOMME 
Herzele Koen DE MOOR Francis FIVEZ Rudy KRIKILLION 
Heuvelland Patrick DECONINCK Carlos ROELENS Kurt HEYMAN 
Ieper-Poperinge Joost ARNOUT Johan TAVERNER Stefaan DECADT 
Izegem Pol VANACKER Koen DEJONGHE Dieter PILLEN 
Knokke-Zoute Ronald DE LILLE Guy DEMEESTERE Ronald DE LILLE 
Kortrijk Olivier MATHIAS Didier DE WEERDT Jean-Marc DE JONGHE 
Kortrijk Buda Marleen DEMEYER An SCHOTTE Marleen DE MEYER 
Kortrijk Leie Luc VERCRUYSSE Jan LAGA Bernard BRUGGEMAN 
Kortrijk Mercurius Dirk VAN HEUVEN Didier DEGRAZER Luc KEPPENS 
Lievegem Dominique DE VOS Marc COSYNS Philippe SNAUWAERT 
Lokeren Paul DE MEIRSMAN Jan DE ROO René LOWIE 
Meetjesland Eeklo Ward TOURNEL Jean-Claude CLAEYS Michel TIMMERMANS 
Menen Frank CNOCKAERT Tom VAN DER STICHELE Geert VANNESTE 
Ninove Emiel MAFROOT Bert JACOBS Omer VAN KEER 
Oostende Peter VAN DEN BROECKE Luc SCHEPENS Werner VAN OOSTERWYCK 
Oostende BO4 Patsy GYLAIN-KIEKENS Marie-Claire MARES-DELRUE Hilde DEKLERCK-FOCKE 
Oostkamp Wim DEVRIESE Olivier MARES Luc DEMARE 
Oudenaarde Steven SEGERS Manu TUYTENS Bernard VANDERLINDEN 
Oudenaarde Vl.-Ardennen Koen VYLS Pieter DEWAELE Thomas VANDE VYVERE 
Roeselare Dominiek DE WULF Paul GUNST Stefaan GRYSPEERDT 
Ronse Renaix Rob TIMMERMANS Peter VERVAECKE Louis-Philippe VAN DER DONCKT 
Sint Martens Latem Philippe KAMPENEERS Godfried VANDE VYVERE Frederic VANDERSMISSEN 
Sint Niklaas City NN NN NN 
Tielt Peter BAUWENS Frederik VUYLSTEKE Bart VANHOUTTE 
Torhout Pieter HANSSENS Jef CEENAEME Jan AELTER 
Waasland Karl MEERSMAN Stijn DE BACKER Tom EYGENRAAM 
Waasmunster Scaldiana Jan BORMS Frank VAN DER BIEST Jan VAN DER ELST 
Waregem Frederik KINT Stefan VANDEKERCKHOVE Stefan VANDEKERCKHOVE 
Waregem Ascot Evelyn FEIJTRAIJ Liesbeth BRAEM Evelyn FEIJTRAIJ 
Wetteren Rozenstreek Luc LAMOOT Hans HEYRICK Geert PELSEMACKER 
Zottegem Ed DE SMET NN Erwin VEKEMAN 
Zwevegem Patrick WERBROUCK Patrick DESPRIET Christophe VAN HEES 
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club secretaris penningmeester 
Aalst Philippe COEN* Jean-Luc SCHUERMANS* 
Aalst Dirk Martens NN Filip MOENS* 
Assenede Diederik Diederick HALLYNCK Kenneth HALLYNCK 
Blankenberge Joris DEBRUYNE Erik MONBALIU 
Brugge Jean-Michel MEERTENS Auguste HENDRICKX 
Brugge Maritime Raymond DE CONINCK Clive VAN AERDE 
Brugge Zeehaven Bruno DE KETELAERE Didier FLAMEY 
Damme Zwin Dieter VERMEERSCH Johan STEELANDT 
De Haan Permekeland Paul-Eric VANDOREN Philip WIJNANT 
De Panne Westkust Dirk WAEYAERT Peter PYLYSER 
De Pinte Millennium David BARBAIX Jan LIBBRECHT 
Deinze Ghislain CLAEYS Paul JACOBS 
Denderleeuw Denderlions Peter DELANGHE Tom EECKHOUT 
Dendermonde Patrik VERVINCKT Peter VAN SWALM 
Evergem Vlaamse Valleien Vincent DIERICK Christophe NEYT 
Gavere Rhodeland Patrick VAN DE VELDE Ludwig VANDE KERCKHOVE 
Gent Centinelle Sophie MICHELS Margot DE WILDE 
Gent Gand Gonzague DE LEUSSE Thomas PITTIE 
Gent Gandalys Françoise HOLVOET-MATTELAER Martine VAN der STRAETEN-DECLERCK 
Gent Leieland Marc SPELIER Camille LEBEGUE 
Gent Scaldis Michel LEBRUN Yves DE CLERCQ 
Geraardsbergen Erwin DE KEYSER Stany BROCORENS 
Ghent Seaport Paul DE WINNE Rudy VAN HECKE 
Harelbeke Liederik Claude DETREMMERIE Geert BUYSE 
Herzele Maarten VAN AERDE Johan DE CLERCQ 
Heuvelland Jean-Pierre HUYGHEBAERT Pieter TOP 
Ieper-Poperinge Marc BOUSSEMAERE Bart FEYS 
Izegem Piet LAMBERT Johan DELOBELLE 
Knokke-Zoute Geert HAEGHEBAERT Luc SCHOCKAERT 
Kortrijk Christophe WERBROUCK Ignace BOSTEELS 
Kortrijk Buda Virginie MERCIER Marleen DELAERE 
Kortrijk Leie Stijn STRAGIER Sven AMEYE 
Kortrijk Mercurius Geert DELAGRANGE Dominique DUBACCAGE 
Lievegem Luc VAN DEN BULCKE Xavier GELLYNCK 
Lokeren Johan DE CLERCQ Roeland VEREECKEN 
Meetjesland Eeklo Franky HULPIA Jos VANHULLEBUSCH 
Menen Didier DOUCHY Filip VANDEPLASSCHE 
Ninove Filip HERMAN Philip MUYS 
Oostende Xavier DE MAESSCHALCK Peter VERBANCK 
Oostende BO4 Anneke DELANNOYE Veerle HUYGHE-MERTENS 
Oostkamp Philippe DE WULF Louis STRUBBE 
Oudenaarde Christophe VAN DEN STORME Michel VANDEN BORRE 
Oudenaarde Vl.-Ardennen Peter CHRISTIEN Frank CAMBIE 
Roeselare Peter DE POORTER Jan VERMEYLEN 
Ronse Renaix Claude BRUYNEEL Claude DEVEMIE 
Sint Martens Latem Jan DIERICKX Olivier DEMEULEMEESTER 
Sint Niklaas City Pieter DEMUYNCK* Egide VAN EYCK* 
Tielt Filip LEUPE Patrick AMPE 
Torhout Jef CEENAEME Paul CORDENIER 
Waasland Luc VAN BOGAERT Yvo VAN BUYNDER 
Waasmunster Scaldiana Luc CALLEWAERT Koen MERTENS 
Waregem Frédéric CLAIS Guy DELABIE 
Waregem Ascot Caroline DE BRABANDERE Ilse MOLLET 
Wetteren Rozenstreek Yvan DE CONINCK Julien DE VREESE 
Zottegem Geert DE NAEYER Christiaan DE GRAEVE 
Zwevegem Xavier FOULON Christophe VAN HEES 

 
 
 
Ter info : 
- het betreft de gegevens zoals gekend op 13-06-2020 
- de samenstelling van clubbesturen en de mandatarissen van bestuursfuncties kunnen in de loop van het 

Lionsjaar steeds aangepast worden 
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6. Het programma van de Gouverneur 
 
 
6.01. Programma van de kabinetsvergaderingen, kabinetsraden en conventies 
 
Gouverneur Frank Arbyn heeft voor het komend Lionsjaar een ruim programma opgesteld. 
Er zijn diverse infovergadering en opleidingen voorzien. 
Voor de gewone clubleden is, naast de districtsconventie, het bezoek van de gouverneur aan de club zowat 
het zichtbaar hoogtepunt van het Lionsjaar. 
 
De kalender van de gouverneur is evenwel heel wat ruimer. 
Zie het overzicht op blz. 11 (actuele situatie). 
Daarnaast zijn er nog talrijke contacten en werkvergaderingen. 
 
 
6.02. Het jaarthema van de Gouverneur 
 
Het jaarthema van de gouverneur Frank Arbyn is Betrokkenheid bij “We Serve” 
 
Betrokkenheid bij 

- de werking van de club … 
- de clubleden … 
- de fundraising … 
- de sociale projecten of bij ‘We Serve’ 

 
Als we onze clubs gezond willen houden, onze leden enthousiast willen houden, we niet willen dat ze de 
club verlaten, en we nieuwe leden willen aantrekken moeten we de leden betrekken bij alle activiteiten. 
Onze leden zijn immer bij Lions gekomen voor onze ‘We Serve’. 
 
In te veel clubs is het zo dat de sociale projecten getrokken worden door enkelen. Te veel leden weten niet 
welke projecten de club steunt, en waarom. 
 
De leuze Betrokkenheid bij “We Serve” ondersteunt meteen ons driejarenplan en het strategisch plan van 
Lions Clubs International (LCI Forward) en onze G.A.T.-structuur. 
Dit strategisch plan heeft als doel 

- 200 miljoen mensen (per jaar!) te helpen tegen 2021  
- meer efficiëntie, meer leden die betrokken zijn bij meer sociale werking, meer zichtbaarheid en meer 

leden-tevredenheid 
 
 
6.03. Het werk van de Gouverneur 
 

 
 
Dit is een van de LCIF-prioriteiten, werelkdwijd! 
Diabetes-bestrijding is niet alleen nodig voor Azië, Afrika of Amerika, maar ook in Europa, zoals blijkt uit de 
statistieken. 
Diabetes is pefect te behandelen is ons land. Perfect financieel geregeld, daar zorgt onze sociale zekerheid 
wel voor. 
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Een voorwaarde is wel dat je weet of je diabeet bent en dat je toegang hebt tot de sociale zekerheid. 
 
Er zijn  wereldwijd nog steeds 50 % van de mensen die het niet weten. Dit is niet veel minder in ons land. 
Het is dus niet zo dat diabetes in ons land onder coNtrole is. Mischien mogelijks wel bij de Lions en hun 
families, maar er zijn nog heel veel mensen in onze doelgroepen waarvoor dit niet zo is. 
 
 

 
 
Wat is het opzet van het werk? 
 
Niet 

- financiële steun geven aan de gekende type-1 en type-2-patiënten : onze sociale zekerheid zorgt 
daar goed voor 

 
Wel 

- preventief werken, door het geven van informatie en vroegtijdige diagnose mogelijk maken bij risico-
groepen 

- werken aan erkenning van de diabetici 
- er zijn nog heel veel zwakke(re) groepen die ook risicogroep zijn voor diabetes en die dit niet weten 
- wellness-initiative van LCI 

(info hieromtrent komt aan bod n.a.v. het bezoek van de gouverneur aan de clubs) 
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Hoe 
Er zijn een aantal clubs in ons district die bezig zijn met projecten rond diabetes. 
De gouverneur wil samenwerken met een aantal van deze clubprojecten, dit door het geven van een aantal 
‘grants’. De bedoeling is dat deze clubs zich bekend maken en zich kandidaat stellen voor een ‘grant’. Een 
jury zal deze aanvragen beoordelen en naargelang aantal en inhoud zal ene bedrag toegekend worden. 
Hiertoe zal ene reglement opgesteld worden.  
 
 
6.04. Programma en organisatie van de clubbezoeken 
 
Het is een goede gewoonte dat de Gouverneur éénmaal per jaar een bezoek brengt aan iedere club van het 
district.  
 
Het is weliswaar een officieel bezoek maar het moet ook een vriendschapsbezoek blijven. De Gouverneur 
wenst dan ook het bezoek zo eenvoudig mogelijk te houden. Het moet gemoedelijk en gezellig blijven, zoals 
het gebeurt met vrienden onder elkaar. 
Omdat dit bezoek het bezoek van de Lion met de hoogste functie in D112A betreft, is het passend het 
vergaderlokaal feestelijk aan te kleden met de clubvlag en fanions. 
 
Het bezoek van de Gouverneur is een ontmoeting met de club, om te zien hoe de club werkt, groeit, floreert. 
Het is een geschikte gelegenheid om over een aantal onderwerpen in gesprek te gaan en desgevallend 
afspraken te maken. Het bezoek moet een kennismaking zijn met alle leden van de club. Dring er bij de 
leden op aan om zeker tijdig en zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn. 
 
De vooropgestelde alfabetische lijst met de data is als volgt : 
 

club datum club datum
Aalst 8/09/2020 Knokke Zoute 26/01/2021
Aalst Dirk Martens 2/02/2021 Kortrijk 19/11/2020
Assenede Diederik 28/09/2020 Kortrijk Buda 10/03/2021
Blankenberge 6/05/2021 Kortrijk Leie 9/09/2020
Brugge 4/02/2021 Kortrijk Mercurius 9/02/2021
Brugge Maritime 14/01/2021 Lievegem 16/09/2020
Brugge Zeehaven 19/10/2020 Lokeren 14/12/2020
Damme Zwin 16/03/2021 Meetjesland Eeklo 24/11/2020
De Haan Permekeland 14/09/2020 Menen 28/01/2021
De Panne Westkust 20/10/2020 Ninove 15/04/2021
De Pinte Millennium 23/09/2020 Oostende 8/04/2021
Deinze 8/12/2020 Oostende BO4 10/11/2020
Denderleeuw-Denderlions 17/09/2020 Oostkamp 24/09/2020
Dendermonde 15/09/2020 Oudenaarde 8/10/2020
Evergem Vlaamse Valleien 2/03/2021 Oudenaarde Vlaamse Ardennen 1/04/2021
Gavere Rhodeland 18/02/2021 Roeselare 6/04/2021
Gent Centinelle 4/03/2021 Ronse Renaix 3/09/2020
Gent Gand 1/09/2020 Sint Martens Latem 12/11/2020
Gent Gandalys 6/10/2020 Sint Niklaas City 10/12/2020
Gent Leieland 15/12/2020 Tielt 9/03/2021
Gent Scaldis 13/10/2020 Torhout 21/01/2021
Geraardsbergen 3/11/2020 Waasland 1/12/2020
Ghent Seaport 22/09/2020 Waasmunster Scaldiana 27/10/2020
Harelbeke Liederik 26/11/2020 Waregem 3/12/2020
Herzele 11/01/2021 Waregem Ascot 5/01/2021
Heuvelland 4/11/2020 Wetteren Rozenstreek 15/10/2020
Ieper Poperinge 18/03/2021 Zottegem 7/12/2020
Izegem 22/10/2020 Zwevegem 5/11/2020  
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De data van de clubbezoeken van de gouverneur werden telkens met de betrokken club afgesproken en 
werden door de secretaris van de gouverneur aan de clubs bevestigd. 
 
 
Het is wenselijk dat de vergadering niet op een té laat uur eindigt. Daarom is het de gewoonte dat er op de 
avond van het bezoek geen (andere) spreker wordt gevraagd, maar indien dit toch zou samenvallen met een  
al vastgelegde spreker, is een tijdige en goede afspraak rechtstreeks met de Gouverneur of met zijn 
secretaris absoluut aangewezen. Bezoekers van andere clubs mogen desgevallend wel aanwezig zijn. 
 
De Gouverneur wenst om voorafgaand aan de eigenlijke clubvergadering een korte bespreking met het 
dagelijks bestuur te hebben: voorzitter/GAT, GMT, GLT, GST, secretaris, penningmeester, de Lions-
ambassadeur en de clubverantwoordelijke voor de jeugd. Reken hiervoor op een half uurtje. 
Het past ook om, zo er een Leo-club ondersteund wordt, de voorzitter en/of een delegatie van het bestuur 
hierbij uit te nodigen. 
 
Gezien het “hoog” bezoek is enig protocol passend. 
 
Tijdens het aperitief zal de protocolchef de leden voorstellen aan de Gouverneur. Na het aperitief nodigt hij 
iedereen uit om plaats te nemen aan tafel. 
 
De clubvoorzitter zit centraal aan de eretafel, de Gouverneur rechts van de clubvoorzitter. Links en rechts 
van de voorzitter en de gouverneur nemen verder Lions met officiële functies plaats aan de eretafel, in de 
volgorde zoals voorzien in de protocollijst. 
 
De Gouverneur zou graag zien dat de sociale werken van de club speciale aandacht krijgen ter gelegenheid 
van zijn bezoek, bv. door één lid of een paar leden een korte getuigenis te laten brengen over een 
emotioneel moment, een moment dat rechtstreeks naar het hart ging bij de uitvoering van sociale hands-on-
activiteiten met de club. 
 
De Gouverneur neemt het woord op het einde van de vergadering, en dit na het dessert. 
Na de toespraak worden er fanions uitgewisseld. Op dat moment kan een cheque overhandigd worden voor 
het Werk van de Gouverneur, uiteraard zonder enige verplichting. 
Een geschenk hoeft niet, maar hier gelden de tradities van de club … 
 
De Gouverneur is op zijn clubbezoek vergezeld van twee leden van zijn club. 
De algemene afspraak is dat de maaltijd van de Gouverneur en zijn twee begeleiders aangeboden wordt. 
 
Praktische info: 
- 19.00 uur: korte voorvergadering om kennis te maken met het bestuur 
- 19.30 uur: kennismaking met de leden (tijdens het aperitief) 
- 20.00 uur: aanvang vergadering 
- 22.00 uur: streeftijd om de vergadering te sluiten 
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7. Algemene praktische werking van het District D112A 
 
 
7.01. Secretariaat 
 
Het Algemeen Secretariaat van het District D112A is de schakel tussen de secretarissen van de clubs en de 
secretariaten van het Multiple District en van Oak Brook (Lions Club International). 
 
U kunt er met al Uw vragen en problemen in verband met Lions International terecht. 
In de mate van het mogelijke zal men proberen er een oplossing aan te geven. 
 
Het algemeen secretariaat van het district wordt waargenomen door Lion Peter De Poorter, LC Roeselare. 
Coördinaten: 
 adres  : Spanjestraat 60 – 8800 Roeselare 

tel  : 0477/28.47.27 
email  : secretaris@lions112a.be 
  : peter.dp@skynet.be 

 
 
Via het secretariaat D112A te bekomen: 
- ‘Welkompakketten voor nieuwe leden 

Op telefonische of schriftelijke (email) aanvraag kunnen via het secretariaat welkompakketten voor de 
installatie van nieuwe leden bekomen worden. 
Dit omvat de districts-infobrochure voor nieuwe leden, samen met een officieel Lions kenteken 
(standaard-pin) en een Lions-zelfklever. Dit omvat tevens de (nog in te vullen) officiële Lions-oorkonde 
van lidmaatschap voor het nieuwe lid en een document voor de peter. 
Dat wordt na aanvraag door de club per post toegestuurd aan de aanvrager. 
De club kan deze info vervolledigen met eigen clubinfo : ledenlijst, clubstatuten, clubfanion, informatie 
omtrent de eigen clubactiviteiten, .. 
De infomap van LCI (Oak Brook) is beschikbaar in het Engels en in het Frans. 

- info betreffende validatie van het maandrapport (RME), en ledenadministratie allerhande, … 
- inlichtingen betreffende bestellingen 
- adresgegevens van de leden van het district (enkel bedoeld voor promotie en/of uitnodigingen van 

Lions-activiteiten) 
Op aanvraag van de clubvoorzitter of de clubsecretaris kunnen op het districtssecretariaat excel-
bestanden voor bekomen worden met de mailadressen van de clubvoorzitters en/of secretarissen van 
de clubs uit het district of het multiple district. 

 
 
Bestellingen van insignes, pins e.d. dienen in principe door de club zelf en rechtstreeks in Oak Brook besteld 
worden. 
Het district heeft hiervan in principe geen reserve. 
 
Via de (club van de) districtssecretaris is er evenwel beperkte reserve beschikbaar om ‘te depanneren’. 
 
 
Op de website van het MD vindt je een bestelbon, wil deze downloaden, invullen op basis van de keuze uit 
de Internationale Lions cataloog en rechtstreeks doorfaxen naar Oak Brook (zie verder). Iemand van de 
clubverantwoordelijken kan ook alle bestellingen via de internationale website doen. 
 
 
Via het secretariaat MD112 te bekomen: 
- adressen van clubs in het buitenland 

Wanneer een Lion naar het buitenland gaat en er een buitenlandse club wil bezoeken, kan hij op 
eenvoudig telefonische of schriftelijke aanvraag, het adres bekomen van eender welke Lionsclub in het 
buitenland, samen met het adres en het telefoonnummer van de voorzitter. Liefst tijdig aanvragen. 

mailto:secretaris@lions112a.be
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Men kan deze informatie ook bekomen via internet, rechtstreeks op de internationale website 
(www.lionsclubs.org) in de rubriek ‘clublocator’. 

 
 
7.02. Protocol van het district 
 
De protocolchef van het district is Lion Pierre Fobe van LC Gent Gand. 
Bij hem kun je terecht met vragen betreffende praktische organisatie. 
 

Via de protocolchef van D112A is volgend promo-materiaal te bekomen: 
- promo-materiaal van het kabinet van de gouverneur 

o districtsvlag D112A (zonder mast noch voet) 
o Europese, Belgische en Vlaamse vlag, telkens met mast en voet 

- promomateriaal ter beschikking van de clubs 
o thema-roll-up banners (vision – hunger – environment – diabetes – youth), één set van 5 

banners voor binnenhuis gebruik 
o gele beachvlag met blauw logo, met mast en voet (10 stuks) 
o LCIF spandoek (5 x 2 m) 
o blauwe Lionsvlag, zonder mast noch voet (2 stuks) 
o blauwe wimpelvlag met geel logo (verticaal) 

 
Op basis van reservatie kan dit materiaal worden uitgeleend voor allerlei clubactiviteiten. Eén 
voorwaarde: ze in goede staat en zo vlug mogelijk terugbezorgen. 
Tegen ontvangstbewijs kunnen ze na telefonische afspraak afgehaald worden. Meteen worden ook 
afspraken gemaakt om ze terug te bezorgen. 
De uitlening is gratis maar er wordt bij afhaling gevraagd een verklaring tot schadeloosstelling te 
ondertekenen. Er wordt hiervoor wel een borgsom gevraagd. 

 
Op de website van het district vind je overzicht van het beschikbare materiaal en vind je ook een bestelbon. 
 
Coördinaten voor contact en afhaling (en terugbezorgen) 

adres  : Munckbos 11 – 9860 Scheldewindeke (Oosterzele) 
tel.  : 0475/331432 

 email  : protocol@lions112a.be 
: pierrefobe@skynet.be 

 
 
7.03. Communicatie 
 
Flash 
 
Binnen D112A wordt een eigen virtueel tijdschrift uitgegeven. 
Alle informatie, ook met foto’s, schema’s, prentjes, …  over de club is welkom. 
Een ‘Flash’ bevat een aantal onderwerpen. 
De artikels tellen maximaal 175 woorden en worden liefst vergezeld van een of twee foto’s (afzonderlijk te  
bezorgen, niet ingewerkt in de tekst). 
Indien nuttig, interessant … voor de lezer (wat altijd het geval zou moeten zijn …), kan men het onderwerp 
aanklikken om verder verbonden te worden met het desbetreffend onderwerp (link). 
Elke zone is geacht regelmatig artikels aan te brengen en doet daarvoor beroep op de clubs binnen de eigen 
zone. De meeste zones hebben daarvoor een beurtrol opgesteld. 
 
De verspreiding gebeurt enkel via de elektronische post naar alle leden en dit naar het emailadres zoals 
geregistreerd door het MD. 
Het is dus uiterst belangrijk dat ieder lid ‘gekend’ is met een correct emailadres. 
De webmaster van de club staat in voor de verspreiding naar de eventuele clubleden zonder emailadres. 
Een elektronische versie wordt maandelijks ter beschikking gesteld op www.lions112a.be  
 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:protocol@lions112a.be
http://www.lions112a.be/
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De limietdata voor het inleveren van de teksten is vastgelegd op de derde vrijdag van de maand 
voorafgaande op de publicatiemaand.  
Contactpersoon  : PDG Caroline Vanwynsberghe, LC Oostende BO4 

Email  : flash@lions112a.be 
 
 
Lion 
 
Naast het tijdschrift van het district blijft eveneens het tijdschrift van MD112 (de ‘Lion’) bestaan. Er zijn sinds 
vorig jaar vier edities per werkjaar. 
Dit wordt door het secretariaat van het MD112 aan alle leden (op het door hen aangegeven adres) 
toegestuurd. 
Op internationaal vlak heeft ‘the Board’ eerder beslist dat de papieren versie van ‘Lion’ eerlang zou 
verdwijnen en dat het internationaal tijdschrift enkel nog in elektronische versie zal verschijnen. 
Momenteel is dit nog niet het geval, zeker niet voor de Belgische editie. 
 
Artikels kunnen steeds ingestuurd worden: zie data en adres in het tijdschrift. 
Contactpersoon  : PDG Caroline Vanwynsberghe, LC Oostende BO4 

Email  : editor@lions.be 
 
 
Houba News 
 
Deze informatiebron wordt door het nationaal secretariaat aan alle leden met een emailadres verzonden.  
Houba News heeft geen vaste (regelmatige) verschijningsdatum, maar verschijnt van zodra er ‘hot news’ is.  
Er zijn telkens verschillende rechtstreekse links. 
Contact   : via het nationale secretariaat en de nationale webmaster 
 

mailto:editor@lions.be


Vademecum voor Clubverantwoordelijken – Lions-jaar 2020-2021 
- blz. 31 - 

8. De nieuw structuur – GAT : het Global Action Team 
 
 
De bestaansreden van een serviceclub moeten nog altijd zijn om ‘service’ te bieden aan mensen die hieraan 
behoefte hebben, dit zowel in de eigen nabijheid op het lokale vlak, maar ook verder weg van de kerktoren 
en zelfs op nationaal of internationaal vlak. 
Het uiteindelijk doel is om ‘we serve’ terug centraal te plaatsen. 
 
Dit veronderstelt een grote(re) betrokkenheid van alle gelededingen van onze Lions-organisatie alsook een 
gedegen en gedreven aansturing. 
Hiervoor werd de G.A.T.-structuur (Global Action Team) in het leven geroepen. 
Deze structuur is dezelfde in alle geledingen van onze organisatie, zowel op clubniveau als op het hoogste 
internationale niveau van LCI (Lions Clubs International) in Oak Brook. 
 
Het Global Action Team behelst drie functies, elk op zich aangestuurd door een verantwoordelijke. 

- de clubvoorzitter in functie 
leidt het GAT-team 

- GST : service team (voorzitter sociale commissie) 
zorgt voor de vermeerdering van de ‘service’ 

- GLT : leadership team (1ste vice) 
zorgt voor een grotere efficiëntie 

- GMT : membership team (voorheen voorzitter commissie effectieven) 
zorgt voor een grotere aantrekkingskracht bij de leden 

- komt daar nog de LCIF-verantwoordelijke bij (taak van de IP-voorzitter) 
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8.01 GAT – de clubvoorzitter 

- zorgt voor de verkiezing van degelijke leidersfiguren in de rol van GST, GMT en vicevoorzitter, deze 
laatste is tevens GLT 

- organiseert regelmatig vergaderingen voor bespreking en bevordering van de acties voorgesteld 
door het GAT 

- zet een samenwerking op het district-GAT en met andere clubvoorzitters ter bevordering van 
o initiatieven die onze ‘we serve’-activiteiten versterken 
o de ontwikkeling van Lions-leiders 
o het verhogen van de ledenaantallen 

De clubvoorzitter, samen met de alle clubleden en de commissievoorzitters, realiseren een plan voor 
verhoging van het aantal clubleden, voor het verder uitbouwen van de community service, voor een 
betere operationele werking van de club, alsook voor de roll-out van service-activiteiten zoals 
voorgesteld aan en goedgekeurd door het bestuur van de club. 

 
 
8.02 GMT – Global Membership Team 

voorheen de voorzitter van de commissie Effectieven’ 
- is als verantwoordelijke GMT een sleutelfiguur in het GAT 
- werkt samen met district-GMT en de leden van zijn commissie (en eventueel nog andere clubleden) 

o om een jaarlijkse planning en actievoorstellen uit te werken voor de rekrutering van nieuwe 
leden 

o om actie te ondernemen om de tevredenheid van de clubleden (nog) te verbeteren 
 
GMT analyseert het verleden, observeert het heden en werkt aan de toekomst van de club. 
De opdracht omvat drieërlei: 
- formuleren van voorstellen om het vereist aantal leden in de club op peil te houden, dit zowel kwantitatief 

als kwalitatief 
- constant motiveren van de leden 
- goed integreren van nieuwe leden 
 
Algemeen kan men stellen dat de GMT-commissie zich bezig houdt met: 
- de uitbreiding van het effectief = zorgen voor nieuwe leden 
- de ontwikkeling en begeleiding van het effectief = motiveren van bestaande leden en integreren van 

nieuwe leden tot waardevolle Lionsleden 
 
Dit is een continu proces dat noodzakelijk is om de club actief te houden en zodoende een sterk clubleven te 
verzekeren. De verantwoordelijkheden van de voorzitter en van de commissie zijn in grote trekken de 
volgende: 
- opstellen van een effectievenbeleidsprogramma, in overleg met het bestuur 
- zorgen dat er een vriendschappelijke sfeer heerst in de club 
- maken dat alle leden betrokken zijn bij de werking van de club 
- clubleden aanmoedigen om nieuwe waardevolle leden aan te brengen 
- toezien dat de rekrutering en aanwerving volgens de regels gebeuren 
- nieuwe leden opvangen en begeleiden 
- uittredingen vermijden, of in ieder geval beperken 
- deelnemen aan initiatieven ingericht door de zone en het district 
 
De groei en bloei van de club, op een weloverwogen manier, is de uiteindelijke hoofdzorg van de commissie. 
De motivering van de clubleden en een goede selectie van nieuwe kandidaten zijn hiervoor de krachtlijnen. 
 
Om adequate voorstellen tot ledenwerving uit te werken maakt GMT jaarlijks een doorlichting van de club: 
de gemiddelde leeftijd, de leeftijdscategorieën, beroepscategorieën, aantal actieve leden versus de andere 
leden, enz. 
Aan de hand van deze gegevens kunnen kwalitatief goede nieuwe leden voor de club worden voorgesteld. 
Het is dan de taak van de aanvaardingscommissie om over de kwaliteit van de voorgestelde kandidaten te 
oordelen. 
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Wanneer een nieuw lid is aangenomen is het de taak van de peter, die het nieuwe lid heeft voorgesteld, niet 
beëindigd. Hij moet ervoor zorgen dat het nieuwe lid zich vlug thuis voelt in de club. Al te veel ontslagen van 
jonge leden zijn te wijten aan het feit dat dit niet gebeurt. 
 
Tijd voor actie 

- meer leden = meer handen voor ‘service’ 
- blije leden = blijvende leden 

 
Ledenbehoud – Retentie 

- retentie is het percentage mensen dat in een organisatie blijft over een periode van 1 jaar 
- turnover is het tegenovergestelde, het percentage dat de organisatie verlaat, turnover is deels 

vermijdbaar, deels niet vermijdbaar 
- een eerste stap naar ledenbehoud … is verstaan waarom leden ons verlaten ! 

Enkele redenen 
o het lidmaatschap geeft geen goed gevoel 
o ‘men zal mij niet missen’ 
o gebrek aan de noodzakelijke ondersteuning 
o weinig opportuniteiten om te evolueren 

- waarom verlaten ons zoveel leden ? 
We kennen enkele belangrijke oorzaken 

o saaie vergaderingen 
o onvoldoende Lions-kennis op clubniveau 
o Lions-verzadiging bij de oudere en meer senior clubleden 
o financiële kost van het Lionisme voor jongere leden 
o tijdsproblematiek : combinatie van familie – werk – Lions - … 
o onvoldoende betrokkenheid of beslissingsbevoegdheid voor jonge leden 
o persoonlijke conflicten 
o verkeerde motivatie om lid te worden : ‘we serve’ vs netwerking 
o gebrek aan coaching/ondersteuning 
o gebrek aan ontvankelijkheid vanwege nieuwe leden 
o gebrek aan zin tot activiteit vanwege de oudere leden 
o conservatisme en geen wil tot ‘change’ in de benadering door de oudere leden 

Er is daarom nood aan 
- respect : leden willen kunnen bijdragen 

o maar om dit te kunnen doen willen ze gehoord worden 
o de betrokkenheid van leden is rechtstreeks gelinkt aan de club-‘leadership’-stijl. 

- flexibiliteit 
o pas de werking en afspraken binnen de club aan de leden aan ! 
o pas de financiële afspraken binnen de club aan de leden aan ! 

 
 
8.03 GLT – Global Leadership Team 
De eerste vicevoorzitter - GLT 

- heeft als opdracht een jaarlijkse evaluatie te maken van het functioneren van de club 
- in samenspraak met de leden van het GAT en de andere commissievoorzitters, een plan voorstellen 

voor ledenwerving, voor het verstevigen van de verankering van de club in de lokale gemeenschap, 
en voor het verder uitbouwen van de ‘we serve’-projecten 

- is als GLT-verantwoordelijke een sleutelfiguur in het GAT van de club, en staat zo in voor 
o de degelijke begeleiding van nieuwe leden 
o identificeren van potentiële nieuwe leiders, deze te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot 

toekomstige clubverantwoordelijken 
o clubleden aan te moedigen deel te nemen aan leiderschapstraining aangeboden door het 

district en/of het MD en/of LCI 
- definiëren van opleidingsbehoeften en melden aan de district-GLT van namen van potentiële nieuwe 

leiders en van de door clubleden gevolgde leiderschapsopleidingen 
- verantwoordelijkheid nemen inzake het behouden van leden (retentie) 
- instaan voor ‘club excellence’ door de tevredenheid van de leden te meten en door de feedback van 

leden te gebruiken teneinde het functioneren van de club te verfijnen 
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- er op toezien dat de club ‘meespeelt’ in districtsactiviteiten en bijdraagt tot het functioneren van het 
district 

- grondige kennis verwerven van alle initiatieven op district- en MD-niveau inzake ‘leadership 
development’, werving van nieuwe leden en verruiming van onze ‘we serve’-projecten 

 
 
8.04 GST – Global Social Team 

belangrijke taken 
- opmaken van een plan met doelstellingen én een kalender voor de ‘we serve’-projecten en 

fundraising 
- comités voor het beheren van deze activiteiten voorzitten 
- Leo’s (en andere jongeren) betrekken in de uitrol van de clubprojecten 
- rapporteren inzake de sociale projecten van de club 
- binnen je club ben je een expert inzake lokale sociale noden, ben je ook vertrouwd met de ‘best 

practices’ in andere clubs inzake ‘we serve’ en ken je ook de klemtonen die door LCI en LCIF gelegd 
zijn 

- je bent binnen de club de motor voor het betrekken van alle clubleden bij de sociale werken 
daartoe 
- werk je samen met de GMT om in het kader van ‘we serve’-projecten meewerkende vrijwilligers te 

polsen omtrent eventueel Lions-lidmaatschap 
- neem je deel aan de werkzaamheden van het district-GST 

 
 
8.05 De immediate past-voorzitter van de club 

- zal samen met de andere/vroegere past-clubvoorzitters optreden als mentor voor de clubvoorzitter 
en de vicevoorzitter 

- zal ook de taak van LCIF-clubcoördinator op zich nemen 
 
 
8.06 Tijden veranderen – Lions evolueert mee 
 
Times changes 
Moeten we veranderen ? – Ja ! 

Vanaf het jaar 2020 wil Lions International 200 miljoen mensen (per jaar !) helpen. 
Daarom wordt een service-model voor de 21ste eeuw geïnstalleerd : NGO, met meer visibiliteit naar 
de buitenwereld toe en met wereldwijde focus op 5 belangrijke actiegebieden.: jeugd, milieu, honger, 
diabetes en zicht 

Kunnen we veranderen ? – Ja ! 
Het opnieuw bekijken van ‘we serve’ betekent ’hearts on’ en ‘hands on’ ‘en ook financiële steun 

- met betrokkenheid van alle leden van de club 
- met het uitwerken van synergiën om tot gemeenschappelijke acties te komen (bv. zonaal) 
- met club-overstijgende activiteiten (nationaal of internationaal) 
- met gerichter te werk te gaan op de 5 grote Lions-thema’s 
- met betere contacten tussen Lions en Leo’s 
- met het vergroten van de visibiliteit 
- met een betere communicatie over onze acties naar LCI 

Willen we veranderen ? – Ja ! 
want we willen verdere evolueren. 

- door de betrokkenheid van alle leden van de club 
- door het uitwerken van synergiën om tot gemeenschappelijke acties te komen 
- door het organiseren van of meewerken aan club-overstijgende activiteiten 
- door gerichter te werk te gaan op de 5 grote Lions-thema’s 
- door betere contacten tussen Lions en Leo’s 
- door het vergroten van onze visibiliteit 
- door een betere communicatie over onze acties naar LCI 

 
Besturen 
Taken en bevoegdheden van het bestuur 
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- voorzitter/GAT, IP-voorzitter/LCIF, vicevoorzitter/GLT, secretaris, penningmeester, GMT, GST en 
andere verkozen/aangestelde commissievoorzitters 

- wat een bestuur moet en niet mag is bepaald in de internationale statuten 
elke bepaling van de club die ingaat tegen deze internationale statuten is ongeldig 

- uitvoeren van de beleidsregels die door de club werden aangenomen 
alle nieuwe regels worden eerst door het bestuur ter goedkeuring aan de club voorgelegd 

- keurt de uitgaven goed voor zover zij de middelen van de club niet overschrijden en in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van de club 

- kan een beslissing van een bestuurslid terugschroeven 
- zorgt voor een correcte boekhouding een de jaarlijkse controle 
- kiest op aanbevelen van de penningmeester een financiële instelling waarop de middelen van de 

club worden geplaatst 
- zorgt voor de verzekering van de bestuurders (en ook van de leden) 
- waakt er over dat de ingezamelde middelen voor sociale doelen correct worden besteed 
- draagt er zorg voor dat er twee afzonderlijke rekeningen worden gehouden : een voor de 

werkingsmiddelen, de andere voor de sociale middelen 
- lidgelden : kunnen enkel gebruikt worden om de werkingskosten te betalen van 

o de club : bijdrage bepaald door de club 
o het district : bijdrage + € 45,00 (sedert de conventie van 2018 in Gent) 
o het MD : bijdrage = € 55,00 
o LCI : bijdrage = $ 43,00 

- gelden/opbrengsten van fundraising kan nooit gebruikt worden voor het betalen van werkingskosten, 
elke ontvangen euro gaat altijd naar een sociaal doel 

 
Oak Brook wikt … en de autonomie van de club ? 
Elke club doet zijn project : op naar 2020 ! 

prioriteiten 
- betrokkenheid van de leden bij de  sociale activiteiten van de club 

OK ? of NOK ? 
- hoe ‘zwaar’ weegt onze portefeuille aan sociale werken (in termen van relevantie voor de lokale 

gemeenschap) ? 
- Lions Forward = 200 miljoen mensen helpen in 2020-2021 
- de zones en het district aan zet 
Elke Lionsclub dient zich enthousiast in te schrijven in de Lions visie en missie. 
Ook de allerbeste clubs zijn het zichzelf verplicht te bekijken 
- wat goed is 
- wat toch nog beter zou kunnen 
- en wat de duurzaamheid en bestendigheid is van wat we vandaag als service-projecten doen 

 
 
De verantwoordelijken in ons district zijn 
(worden aangesteld voor een periode van meerdere werkjaren teneinde de continuïteit te verzekeren) 
 
voor GMT Lion Christian VERGAERT, van LC Gent Scaldis 

tel 09/2822436 -0475/627471 
email cvergaert@hotmail.com 

 
voor GLT Lion Luc AMEZ, van LC Zwevegem 

tel 056/755069 – 0475/741851 
email luc@zakenkantoor-amez.be 

 
voor GST PDG André Goethals, van LC Kortrijk 

tel 056/210529 – 0475/252314 
email ag@vlasimmo.be 
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9. De Clubvoorzitter 
 
 
Door het aanvaarden van het lidmaatschap bij een Lions Club heeft ieder lid ook aanvaard om (een of 
meerdere) verschillende taken in de club op zich te nemen, wellicht ook de functie van voorzitter. 
Het is de mooiste taak die een lid in zijn club kan vervullen. 
 
De clubvoorzitter is de belangrijkste persoon in de club en zelfs in het gehele Lionisme. 
Hij of zij is diegene waar alles om draait. 
Indien hij die taak optimaal vervult zal hij nog lange jaren met vreugde terugdenken aan dit jaar, het mooiste 
van Uw Lions lidmaatschap. 
 
Het is ongetwijfeld een verrijkende taak. 
Vrienden die U al jarenlang kent zult U nog veel beter leren appreciëren, als echte vrienden, waarop U kunt 
steunen en waarmee U kunt samenwerken. 
 
Het is de taak van de clubvoorzitter de harmonie tussen de leden te bevorderen en de vriendschapsbanden 
nauwer aan te halen, zodat de club zich als één blok kan inzetten om samen te werken voor hetzelfde doel. 
 
 
Zie ook de tekst van punt 8.01 GAT (hiervoor – blz. 31) 
 
 
De clubvoorzitter zal de statutaire vergaderingen zo boeiend mogelijk maken, zodat de leden gemotiveerd 
zijn om er geen enkele te missen. Een groot afwezigheidspercentage is een teken aan de wand. 
Een goede voorbereiding van de statutaire vergadering is dan ook vereist. Het is tenslotte geen gewoon 
diner waarvan er zoveel zijn in de loop van een jaar … 
 
De clubvoorzitter is de motor van de club, de as waarrond alles draait. 
Hij moet zijn enthousiasme kunnen overbrengen op de leden, zodat zij zich spontaan en met geestdrift 
inzetten om de taken die hen gevraagd worden te vervullen. 
 
De clubvoorzitter heeft een leidinggevende functie. 
Hij leidt niet enkel de vergaderingen, maar leidt de club in al zijn activiteiten, een gans jaar lang. 
Uiteraard kan hij niet alles alleen doen. Hij moet kunnen delegeren. Delegeren betekent ook controleren. De 
voorzitter moet er zich steeds van overtuigen dat de taken die aan anderen opgelegd worden naar behoren 
worden vervuld. Hij is uiteindelijk voor alles verantwoordelijk. 
Zo moet hij er over waken dat de clubsecretaris zijn werk ten overstaan van het district (en het MD en Oak 
Brook) goed en tijdig doet. Hij is tevens verantwoordelijk dat alle betalingen door de penningmeester 
uitgevoerd worden. Hij controleert tenslotte ook of de commissievoorzitters doen wat van hen verwacht 
wordt. 
 
De clubvoorzitter is tevens de schakel tussen de clubleden en de hogere structuren: de zone, (het gewest), 
het district, het multiple district, Lions International. 
Hij is ook de schakel tussen zijn club en de andere clubs. 
 
Het Lionisme is immers niet beperkt tot de eigen club, maar overstijgt de grenzen ervan, om uiteindelijk gans 
de wereld te omvatten. Het hoort dan ook tot de taken van de voorzitter goede contacten te onderhouden 
met andere clubs, zeker met de naburige clubs en in alle geval met alle clubs uit de eigen zone. 
 
Belangrijke data voor het komende Lionsjaar 2020-2021 die in de agenda van de clubvoorzitter zeker niet 
mogen ontbreken: 
- actie voedselbanken   : week XX november  
- nationaal werk    : dossier in te dienen half november 2020 
- algemene vergadering van de VZW’s (tevens de uitgestelde nationale conventie) 

      : zaterdag 10-10-2020 
- actie vredesposter    : periode van januari tot half april 2021 
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- young ambassador award   : periode van januari tot half april 2021 
- conventie D112A    : zaterdag 24-04-2021 
- conventie MD112    : zaterdag 05-06-2021 
- internationale conventie   : congres 25 tot 29-06-2021 (Montreal, Canada) 
- infovergadering nieuwe leden  : te bepalen (wordt georganiseerd per gewest) 
- verkiezing van de nieuwe clubbesturen : maart/april 2021 

  (alle gegevens ingediend uiterlijk half april 2021) 
- infovergadering nieuwe clubbesturen : te bepalen (mei 2021) 
- bezoeken van de gouverneur  : zie lijst 
- deelname aan de zonevergaderingen : data in afspraak binnen elke zone 
- bezoek van de zonevoorzitter aan de club : datum in afspraak met de zonevoorzitter 
 
Het is ten zeerste aangewezen om op de data van de conventies van D112A en het MD112 en van de 
algemene vergaderingen van de verenigingen (zeker in de loop van de dag) geen eigen clubactiviteiten te 
organiseren ! 
 
 
In verband met beloningen 
 
Het toekennen van beloningen is voor de club en voor de vereniging een middel om individuele Lionsleden 
te danken voor hun inspanningen en hun diensten. Het kan ook een middel zijn om een gezonde 
competitiegeest onder te leden te bewaren. 
Er bestaan talrijke mogelijkheden. Zie hiervoor in de Lions cataloog. 
Echter is soberheid aangewezen, we zijn nu eenmaal geen Amerikanen. 
Mogelijkheden zijn: het aanvragen van een (progressief) Melvin Jones Fellowship, de erkenning als Life 
Member, allerhande awards en plaketten, … 
Er zijn specifieke formulieren voor de aanvraag van het Melvin Jones Fellowship (kostprijs 1.000 USD, per 
graad) en het statuut van Life Member (kostprijs momenteel eenmalig 650 USD). Deze documenten zijn te 
vinden op de nationale website.  
 
Het kan een traditie zijn om jaarlijks ‘chevrons’ uit te reiken. 
Dat zijn speldjes naar aanleiding van de verjaardag van het lidmaatschap van de individuele leden. Ze 
bestaan vanaf 10 jaar lidmaatschap en zo verder om de vijf jaar. 
In de Lions cataloog vind je de ganse lijst. 
De clubs dienen deze chevrons zelf te bestellen. 
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10. De Secretaris van de club 
 
 
De functie van clubsecretaris is heel belangrijk en brengt heel wat verantwoordelijkheid met zich mee. 
 
De clubsecretaris is de band tussen het bestuur en de leden. 
Daarom is een uitstekende verstandhouding en werking tussen enerzijds de secretaris en de voorzitter, en 
anderzijds de secretaris en de penningmeester van kapitaal belang. 
 
De clubsecretaris is eveneens een belangrijke schakel tussen de club en de hogere structuren: het district, 
het multiple district, Lions International. Deze structuren kunnen maar optimaal functioneren als alle 
clubsecretarissen hun taak stipt en correct vervullen. Wanneer zij/hij haar/zijn werk goed doet kan de 
clubsecretaris het werk van de (multiple) districtssecretaris en de districtspenningmeester heel wat lichter 
maken. 
 
Voor de goede werking is het aanbevolen deze functie voor meer dan één jaar te aanvaarden. U moet 
beschikken over een minimum aan uitrusting. Werk georganiseerd, precies, neutraal en toegewijd. Wanneer 
U de functie overdraagt aan een opvolger, doe het dan grondig, geef veel informatie, én … blijf  ook nadien 
nog beschikbaar. 
Sommige clubs werken met een inloopperiode en hebben (al dan niet tijdelijk) een adjunct secretaris. 
 
U hebt zeker een invloed op de sfeer van solidariteit en samenhang die heerst bij de clubleden. 
 
 
De secretaris moet de verslagen van de clubactiviteiten bijhouden en bijwerken en moet de verbinding 
maken tussen de club en de internationale zetel. 
 
Specifieke verantwoordelijkheden zijn 
- maandelijkse verslagen (RME) naar het internationaal bureau (kan voor ons MD enkel nog via 

elektronische weg). De RME bevestiging dient uiterlijk middernacht van de 24ste dag van de lopende 
maand te gebeuren. 

- andere verslagen naar het internationaal bureau (hieraan wordt gewerkt om dit ook enkel via de 
elektronische weg mogelijk te maken) 

- verslaggeving naar de leden, naar de zone, het district en de gouverneur 
- deelname aan de zonevergaderingen 
- zich vergewissen van het in stand houden van de archieven van de club, met inbegrip van de notulen 

van de maand- en clubvergaderingen, aanwezigheidslijsten, ledenlijsten, samenstelling van commissies, 
… 
Sommige clubs werken met een afzonderlijke archivaris die dan een deel van deze taak ter harte neemt. 

- bestellen van kentekens en andere Lions ’attributen’: de secretaris krijgt jaarlijks op zijn thuisadres een 
officiële Lions catalogus toegestuurd 

- andere functies zoals bepaald door de eigen club, soms afhankelijk van de voorzitter in functie: het is 
daarom belangrijk dat secretaris en voorzitter hieromtrent bij het begin (of ter voorbereiding) van een 
mandaat overleg plegen 

 
Een secretaris kan terugvallen op hele wat informatie, het meeste is via internet te raadplegen: 
- (officiële) handleiding van de secretaris (voorliggende tekst is hiervan een résumé) 
- internationaal jaarboek  
- internationale constituties en statuten 
- statuten en reglementen van de club, van het district en het multiple district 
 
Oak Brook heeft ook tal van ‘geijkte’ formulieren ter ondersteuning van de clubwerking (lijst van uitgaven, 
register van genodigden, fiches van regelmatige aanwezigheid, uitnodigingskaarten, staat van dienst, …). 
Het staat de club en de secretaris vrij om hier gebruik van te maken. 
Let wel: veel deze documenten moeten besteld (en dus betaald) worden.  
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Het meest praktische ter voorbereiding van uw mandaat is de informatie die je van je voorgang(st)er kreeg of 
het bijwonen van een informatievergadering. 
 
U kunt zich bij problemen of moeilijkheden ook informeren bij uw voorganger of bij een meer ervaren collega 
in een andere club of bij de secretaris van het district. 
Onderlinge contacten n.a.v. zonevergaderingen zijn daartoe zeer interessant. 
 
 
10.01. Het maandelijks ledenrapport 
 
Het ‘Rapport Mensuel d’Effectif’ (RME) of ‘Monthly Membership Report’ (MMR) 
Dit rapport is een zeer belangrijk document voor het goed administratief functioneren van het Lionisme, niet 
alleen in het district en het multiple district, maar ook internationaal. Oak Brook houdt er heel sterk aan 
maandelijks op de hoogte te worden gehouden over de evolutie van de club. 
 
Het RME wordt enkel via elektronische weg ingevuld. 
Tijdig wil zeggen: voor middernacht van de 24ste dag van de maand. Dit is een wijziging ten opzichte van 
vroegere jaren. 
MD112 zorgt automatisch en tijdig voor de verzending van de gegevens naar Oak Brook. 
 
De secretaris kan als clubverantwoordelijke met zijn persoonlijk login en paswoord via de website van het 
MD dit document opvragen en invullen. Daarnaast hebben ook de clubvoorzitter, de penningmeester en de 
webmaster/internetverantwoordelijke mandaat om als clubverantwoordelijke de RME in te invullen. 
Als er zich geen wijzigingen in het ledenbestand voordoen vraagt dit slechts enkele minuutjes per maand. 
Als er voor een bepaalde maand wijzigingen zijn duurt het amper een paar minuutjes langer. 
 
Er dient iedere maand een rapport verstuurd te worden (= dus 12 per jaar), dus ook als er in de loop van de 
voorbije maand (bv. tijdens de verlofperiode) geen vergadering plaats had. 
 
Werkwijze: 

➢ ga naar www.lions.be 
➢ kies voor ‘leden’ (rechts op de gele balk) en dan voor ‘directory online’ 
➢ aanmelden met je eigen login en paswoord 
➢ kies voor MD112 (links op de gele balk), aanklikken 
➢ kies voor directory online (linkse kolom), aanklikken 
➢ kies voor club info (tweede paarse blokje) 
➢ kies voor het onderwerp dat je nodig hebt, aanklikken 

o ledenwijziging : om gegevens van een lid aan te passen 
o nieuw lid : om de gegevens van een nieuw lid in te brengen 
o uit club : in geval van overlijden van een lid of er lid geschrapt moet worden 

➢ kies daarna voor ‘bevestig RME’ en dan ook bevestigen 
Zie ook de verdere uitleg hieronder en de info betreffende het internet achteraan deze brochure. 
 
Op de ‘MD-directory-on-line’ website heb je 
 
- als clubverantwoordelijke een ganse reeks mogelijkheden 

o clubbestuur ingeven of wijzigen 
o wijzigen van het informatief gedeelte van de club (gegevens over vergaderingen, lokaal, …) 
o wijzigen van de gegevens van de (andere) leden van de eigen club 
o functies en titels van clubleden verbeteren of toevoegen 
o een nieuw lid voorstellen 
o voorstel tot uittreden van een lid 
o voorstel voor transfer naar een andere club 
o toegangscodes van een clublid per e-mail laten opsturen 
o lidmaatschap van familie opgeven 
o clubactiviteiten in het agenda inbrengen 
inzake het RME 
o valideren van het maandelijkse RME bevestigen 

http://www.lions.be/
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▪ moet iedere maand gebeuren, of er nu wijzigingen gebeurden of niet 
▪ als je een afdruk wenst moet je eerst ‘print’ indrukken alvorens te verzenden 

o maandrapporten visualiseren 
en tenslotte ook downloaden van een aantal MD Excel bestanden 

 
- als individueel lid ook een aantal mogelijkheden 

o persoonlijke gegevens wijzigen (naam, adres, telefoon, …) 
o paswoord wijzigen 
o lijst van de Lionsleden raadplegen, om informatie over een lid te vinden (individueel of per club) 
o lijst van de clubs raadplegen om een informatie over een club en zijn bestuursleden te vinden 
o de lijst van de functies van MD112 of de districten ABCD te raadplegen 
o lijsten voorzitters, secretarissen of penningmeesters van de clubs raadplegen 
o lijsten nieuwe leden, overleden leden, ontslagnemende leden of uitgesloten leden raadplegen  
o het ledenboekje in zijn gedrukte versie bekijken, met de data van je eigen club of met clubkeuze 

raadplegen 
o ledenboekje met clubbesturen van alle clubs op het scherm bekijken of afdrukken in WordA5-

formaat 
o toekomstige ‘publieke’ activiteiten uit het agenda van de clubs raadplegen 

 
 
Overzicht van de belangrijkste functies: 
 
Leden wijziging – RME 
Dit programma heeft volgende functionaliteiten: 
• wijziging van adres gegevens van een lid 
• schrappen van een lid (dropped). Hier zal u de reden van ontslag invullen. 
  Dezelfde werkwijze dient eveneens gevolgd te worden in geval van het overlijden van een clublid 
• transfert van een lid. De club waaruit het lid vertrekt vraagt de transfert aan. 
 
Nieuwe leden 
Via het menu optie « Clubs office – Nieuw lid » dient u de gegevens van een nieuw lid in te geven waarbij u 
zo volledig mogelijk tewerk gaat en speciale aandacht schenkt aan de geboortedatum, het (correct) e-
mailadres, landcodes privé en zakelijk, en geslacht.  
Na het beëindigen van de opgave mag je de RME voor de lopende maand absoluut nog niet meteen 
valideren maar dien je ten minste te wachten tot het nationaal secretariaat de acceptatie van de gegevens 
van het nieuw lid gedaan heeft. Daarna dien je de RME in ieder geval te valideren. 
De aanvaarding van het nationaal secretariaat gebeurt normaal binnen de twee werkdagen. 
 
Club-verlaters 
Deze functie kan u vinden onder « Clubs office – Leden wijziging RME ». 
Vrijwillig ontslag, transfert en overlijden zijn een paar redenen waarom een lid niet meer tot de effectieven 
van een club behoort, geef bij voorkeur de juiste reden op. 
Indien het over een transfert gaat tussen twee MD-112 clubs dan zal de club waar het lid weggaat de 
transfert ingeven met bevestiging wie de nieuwe club wordt. 
Voor een transfert naar een buitenlandse club dient u als nieuwe club « houba admin » op te geven. Het 
nationaal secretariaat zal dan Oak Brook hiervan verwittigen. 
Voor een transfert van een buitenlandse naar een Belgische club dient u de procedure zoals beschreven 
onder herintegratie te volgen. 
Indien het een overlijden is dan wordt u verzocht dit eveneens via email te bevestigen aan het nationaal 
secretariaat met vermelding van het door u laatst bekende privé adres (verwijs niet naar de On Line 
Directory maar bevestig met het exacte adres). Het nationaal secretariaat zal voor een MD112 
rouwbetuiging zorgen. 
Opnieuw de RME niet onmiddellijk valideren daar het nationaal secretariaat de nieuwe status eerst dient te 
accepteren. Reken daarvoor eveneens ten minste één volle werkdag. 
 
Her-integreren, rehabilitatie of re-integratie. 
Elk Belgisch lid dat zijn club verlaten heeft kan binnen de zes maanden na ontslag opnieuw toetreden met 
behoud van zijn anciënniteit en titels.  
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De Belgische club waar hij of zij lid wenst te worden zal hiervoor een email sturen naar het nationaal 
secretariaat met duidelijke vermelding over wie het gaat en welke club hij of zij verlaten heeft.  
Geef dit tijdig aan daar het onmogelijk is om met terugwerkende kracht een herintegratie te doen dit omwille 
van de strikte 6 maand periode. 
Voor een herintegratie of transfert van een buitenlands lid in een Belgische club geldt de volgende 
procedure:  
• geef het lid als een nieuw lid in en vink het veldje « rehabilitation » aan, 
• verwittig het nationaal secretariaat met opgave van anciënniteit, titels, het Oak-Brook-lidnummer en 

andere ontvangen informatie. 
• het nationaal secretariaat (MD) zal contact opnemen met Oak Brook om deze uitzonderlijke situatie te 

melden 
• Voor elk van de hierboven opgegeven procedures zal het nationaal secretariaat de acceptatie doen. Wil 

dus wachten met de RME validatie. 
 
De RME validatie 
Neem nota van volgende punten: 
• Sommige clubs valideren hun RME al in het begin van de maand, daar waar het juist de bedoeling is dat 

de RME de toestand weergeeft op het einde (lees : na de 20ste) van de maand. U wordt dan ook 
verzocht om uw validatie best later op de maand te doen. 

• Elke club dient de RME te valideren ten laatste voor middernacht van de 24ste kalenderdag van de 
maand. Indien u vergeet te valideren dan wordt uw club opgenomen in de statistiek van laattijdige RME 
validaties, een waarde-parameter waar op District- en MD-niveau aandacht aan geschonken wordt. 

• Indien u nalaat uw RME validatie tijdig te doen dan zal de districtssecretaris dit voor u moeten doen met 
overname van de clubtoestand van de maand voordien. 
Indien er zich in de voorbije maand echter wijzigingen in het ledenbestand voorgedaan hebben dan is de 
‘nood’validatie door de districtssecretaris niet de correcte weergave van het ledenbestand, wat gevolgen 
kan hebben voor de inning van de lidgelden (zie verder bij de penningmeester). 
Uiteraard blijft u opgenomen in de statistiek van laattijdige RME validaties. 

• Via het programma « Clubs office – Historiek RME » kan u steeds nagaan voor welke maanden u de 
validaties gedaan heeft en wat uw effectieven toen waren. 

• Indien u na ingeven van een nieuw lid, transfert, clubverlater, herintegratie … uw RME onmiddellijk 
valideert, dit zonder de acceptatie van het nationaal secretariaat af te wachten, dan zal deze validatie 
ongedaan gemaakt worden en wordt u verplicht om dit op een later tijdstip opnieuw te doen. 

 
 
Aan de hand van de ingebrachte clubgegevens en individuele ledengegevens wordt het directory 
samengesteld. De limietdatum is half juni, om middernacht. Op basis van de dan gekende gegevens wordt 
de papieren versie van het directory aangemaakt. Het is dan ook onontbeerlijk om ten minste eenmaal per 
jaar in het begin van de maand juni de ledengegevens na te zien, of door het betrokken lid te laten nazien. 
De elektronische directory wordt permanent geactualiseerd, de papieren versie blijft een momentopname. 
 
 
Betreffende de persoonlijke gegevens en de samenstelling van het directory: ieder Lionslid heeft zijn 
individueel login en paswoord en kan zijn eigen gegevens aanpassen. De secretaris kan deze taak 
overnemen en dit bijhouden en/of aanpassen voor die leden die geen toegang tot het internet hebben. 
Let op: zolang er geen aanpassingen gebeuren blijft alles behouden zoals thans bestaand. 
Het belangrijkste punt in dit verband is je eigen correct e-mailadres.  
 
 
10.02. Verslag van de clubvergaderingen 
 
Het is duidelijk dat iedere secretaris (desgevallend de clubverslaggever) zijn eigen stijl heeft en het is maar 
goed ook. Een goed verslag is vlot leesbaar en moet objectief blijven. Het hoeft niet al te uitgebreid zijn maar 
aan een al te bondig verslag heeft ook niemand iets. 
 
Vermeldt het aantal aanwezigen, bij voorkeur met een naamlijst, ook de namen van de verontschuldigden, 
eventueel die van de afwezigen. Het verdient de voorkeur de namen voluit te vermelden, t.t.z. voornaam en 
naam, zo niet wordt het nogal cryptisch voor niet clubleden. 
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De samenstelling van het menu en de dranken zijn in feite van ondergeschikt belang. 
Breng wel verslag uit van de voorbije activiteiten, vooral van de sociale activiteiten. 
Aanbevolen is een agenda van de komende clubactiviteiten en van de geplande gastsprekers. 
 
U stuurt een exemplaar van het verslag naar alle leden. De club beslist er over of dit elektronisch kan 
gebeuren, maar dat is actueel wel de meest gebruikte werkwijze. 
 
Stuur (mail) eveneens een exemplaar naar de gouverneur, naar de 1ste en 2de vicegouverneur, naar de eigen 
gewestvoorzitter en naar de eigen zonevoorzitter. Deze emailadressen zijn gemakkelijk te vinden op de 
website. Zo blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen van de club en kunnen zij, zo nodig, hun 
agenda’s ernaar regelen. 
 
Binnen de eigen zone worden informatief ook soms clubverslagen (of delen er van) uitgewisseld tussen de 
clubvoorzitters en eventueel de clubsecretarissen. Het is niet de bedoeling om het clubverslag aan alle leden 
van de andere clubs in de zone te bezorgen. 
Er moet ook geen clubverslag naar het multiple district of naar het districtssecretariaat verstuurd worden. 
 
 
10.03. Directory On-line – Clubfuncties PU-101 
 
Het P.U. 101 ingave-programma wordt gebruik om aan het district (en aan Oak Brook) de samenstelling van 
het clubbestuur mede te delen. 
 
Het clubbestuur kan, in voorkomend geval van wijziging, zo nodig in de loop van het jaar steeds aangepast 
worden (wordt maandelijks gecontroleerd). 
 
Tegen uiterlijk half april 2020 moeten de coördinaten van de nieuwe bestuursleden voor het volgend jaar 
(Lionsjaar 2020-2021) opgegeven worden. Met deze elektronische aangifte van het nieuw clubbestuur heb je 
aan je verplichtingen voldaan. 
Het MD112 zorgt er voor dat de gegevens juist en tijdig in Oak Brook terecht komen. Uzelf moet 
(momenteel) dus niets rechtstreeks naar Oak Brook versturen. 
 
Volledigheidshalve worden volgende functies gevraagd: 
- de GAT, voorzitter global action team = de inkomende clubvoorzitter 
- de GLT, voorzitter global leadership team = de (eerste) vicevoorzitter 
- de GMT, voorzitter global membership team = de verantwoordelijke effectieven 
- de GST, voorzitter global service team = voorzitter sociale commissie 
- de LCIF-verantwoordelijke = de past-voorzitter (of iemand anders aangeduid door de club) 
- de penningmeester (treasurer) 
- de secretaris (secretary) 
- de ICT-verantwoordelijke (webmaster/internet) 
- de protocolchef 
- de jeugdverantwoordelijke (youth) 
- de club-ambassadeur (ambassador) 
Dat zijn dus 11 clubfuncties. 
Indien de club het peterschap van een Leo-club waarneemt moet eveneens de contactpersoon met de Leo’s 
(Leo advisor) opgegeven worden. 
 
 
De werkwijze is gelijkaardig als deze voor het invullen van het RME. 
Wat de jaarlijkse PU-101 betreft wordt er een limietdatum vooropgesteld: uiterlijk half april. Dat is perfect 
mogelijk aangezien de verkiezingen binnen de clubs normaliter gebeuren in de loop van de maand maart of 
in de eerste helft van april. 
Het zijn enkel de eigen clubverantwoordelijken die deze informatie kunnen opgeven. 
 
Waarom reeds half april, gezien het om de besturen van het volgend jaar gaat, en dat jaar begint pas eind 
juni/begin juli, na de internationale conventie ? 
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Het MD moet de gegevens van de nieuwe besturen tegen uiterlijk eind april aan het internationaal 
secretariaat in Oak Brook bezorgen. Het MD moet de ontvangen gegevens zelf nog nazien. 
Het verwerken van de gegevens in Oak Brook afkomstig van bijna 46.000 clubs wereldwijd vraagt heel wat 
tijd. 
 
 
Opmerking 
Wij onderscheiden twee soorten PU-101-aangiftes, namelijk: 
• een jaarlijkse PU-101 

waarin het nieuwe clubbestuur van de club voor het komend Lionsjaar opgegeven wordt (beschikbaar 
vanaf de maand maart) 

Opmerking : als de gegevens voor het nieuwe clubbestuur alsnog niet tijdig (hetzij uiterlijk eind april) 
door de clubverantwoordelijken ingegeven worden dan bevestigt het nationaal secretariaat dezelfde 
namen voor dezelfde functies als deze van het lopend jaar. 
Deze gegevens kunnen achteraf nog wel aangepast worden, maar intussen zijn er dan reeds niet-
correcte (niet-actuele) gegevens doorgestroomd naar de diverse bestemmelingen. 
Het past zeker om deze info tijdig te bezorgen. 

• een maandelijkse PU-101 
waarbij enkel de functiewijzigingen die in de loop van de voorbije maand gebeurden, aan Oak Brook 
gemeld worden. 

De maandelijkse PU-101 test automatisch de laatste wijzigingsdatum van functies en indien er een 
wijziging in de loop van de maand was dan zal dit op het einde van de RME maand aan Oak Brook 
gerapporteerd worden. 
De PU-101 rapporteert maandelijks volgende functies aan Oak Brook: chairperson, treasurer, 
secretary en membership (voorzitter commissie effectieven) 

 
 
10.04. Andere taken 
 
Wie dacht dat de secretaris met het bovenstaande zijn volledige taak kent is mis. 
 
Andere taken zijn: 
- bijhouden van statistieken over de leden 

aanwezigheden op eigen club- of werkvergaderingen, deelname aan bestuursvergaderingen en/of 
commissievergaderingen, eventuele compensaties (wegens bezoek namens de club aan andere clubs, 
zonevergaderingen of kabinetsvergaderingen, conventies, Forum, internationale bezoeken, … 

- verslagen van bestuursvergaderingen 
- verslagen van commissievergaderingen 
- aanwezig zijn op de zonevergadering (samen met de clubvoorzitter) 
- algemene administratie: briefwisseling, ledenlijsten, … 
- uitnodigingen versturen 
- documentatie of informatie vanwege district, gewest, zone, andere clubs, ... verspreiden 
- opmaken en uitdelen van lidkaarten 
- aanvragen doen voor beloningen (100 % voorzitter, …) 
- aanvragen doen voor life-membership 
- archivering 
- invullen en toesturen van het registratieformulier voor deelname (stemrecht) op de Internationale 

Conventie (in geval een lid van uw club daar aanwezig is) 
- …. 
 
U staat versteld waarvoor een club allemaal beroep doet op de secretaris … 
 
 
Een aantal clubs werkt daarom met een adjunct-secretaris, aan wie een deel van de taken overgelaten 
wordt, of worden bepaalde functies aan andere leden toegewezen (archivaris, …). 
Een adjunct is zeker nuttig in geval dit jaar uw laatste functiejaar als secretaris zou zijn en de adjunct u 
volgend jaar zal opvolgen … 
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10.05. Supply materiaal 
 
Materialen, zoals speldjes, awards, bellen, voorzittershamer, … zijn niet beschikbaar op het secretariaat van 
D112A, noch van MD112. Het district heeft daarvan geen voorraad aangelegd. Sommige clubs hebben 
hiervan een activiteit gemaakt. 
In het tijdschrift ‘Lion’ werden de namen van de contactpersonen vermeld. 
Voor specifieke vragen dienaangaande kun je ook bij de districtssecretaris terecht. 
 
Deze materialen moeten rechtstreeks bij Oak Brook besteld. 
Deze materialen worden voorgesteld in de ‘Official Supplies Catalog’ (met prijsopgave in USD). Deze 
cataloog (in de officiële taal van de landengroep waarbij de club ingedeeld werd) wordt jaarlijks door Oak 
Brook in papieren versie aan de clubsecretaris in functie, meestal in de loop van de maand april, 
toegestuurd. 
 
Bestellingen gebeuren rechtstreeks in Oak Brook met het daartoe geëigende formulier (formulier M74). 
Dergelijk formulier is beschikbaar op de website van het district. 
Je kunt natuurlijk ook via de website bestellen in Oak Brook. 
 
Bij een (elektronische) bestelling wordt gevraagd naar het nummer van de club (zes cijfers, te vinden in het 
directory, maar ook gekend door uw penningmeester) en het nummer van het district (dit is 4105 voor alle 
clubs van D112A). 
 
U moet rekening houden met een levertijd van circa drie tot zes weken, dit in functie van de aard van de 
bestelde goederen. Voor de bestelling krijgt de penningmeester een factuur, verrekenend aan de ‘eigen’ 
maandelijks bepaalde Lions-wisselkoers (deze is lichtjes anders dan de officiële koers US-dollar versus 
Euro) en met de transportkosten. De stand van de Lions wisselkoers kan nagegaan worden op de website 
van Lions International. 
Coördinaten 
 adres  : LCI – Lions Clubs International 
     Club Supplies Division 
     300 W 22nd Street 
     Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
 telefoon : 00-1-630/751-5466 (tijdens kantooruren) 
 permanentie : maandag tot vrijdag, van 08u00 tot 16u30 (lokale tijd, CST) 
 fax  : 00-1-630/751-0964 (24 uur per dag) 
 email  : clubsupplies@lionsclubs.org 
 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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11. Internet 
 
 
11.01. Internetverantwoordelijke – Lions Office – Directory 
 
Lions Office is zo opgebouwd dat de clubvoorzitter de ‘dirigent’ is: hij kent de gebruiksmogelijkheden maar 
treedt slechts op in geval van nood. 
De clubsecretaris is de ‘eigenlijke verantwoordelijke’ voor de hogere echelons (D112A, MD en OB). 
De clubpenningmeester is verantwoordelijk voor de financiën: opvolgen van de lidmaatschapsbijdragen aan 
Oak Brook en aan D112A. 
 
Er is een vierde bestuurslid voor Lions Office-zaken: de Internet-verantwoordelijke (clubwebmaster). 
Hij krijgt alle voor de club bestemde e-mails binnen en stuurt deze in opdracht van het clubbestuur door aan 
wie het behoort. Hij zorgt zo voor het forwarden van bepaalde elektronische documenten die bestemd zijn 
voor de club of de leden. 
 
De internetverantwoordelijke binnen elke club is het eerste aanspreekpunt voor: 
- doornemen van de login-procedure PDF en de online directory PDF zodat men voldoende op de hoogte 

is van het gebruik van de nationale en district website. Deze documenten kan je downloaden door de 
aan te klikken. 

- aanpassingen van het ledenbestand doen indien een Lionslid dat niet zelf kan 
- nazien of de secretaris tijdig de RME heeft ingevuld en gevalideerd 
- Lionsleden begeleiden en eventueel een korte opleiding geven hoe zij de nationale en districtswebsite 

kunnen consulteren en op welke manier men zijn persoonlijke gegevens kan aanpassen 
- Bezorgen van een pasfoto in jpeg-formaat van elk lid voor de directory-online 

Afmetingen zijn: 112 pixels breed en 144 pixels hoog. Het is aan de internet verantwoordelijke  om het 
juiste formaat aan te leveren. De foto’s dienen (door elk lid) opgeladen te worden onder ‘Directory Online 
> Clubs Office > Ledenadministratie’. De naam van het beeld heeft volgende conventie: id.jpg. 
Voorbeeld = voor lid 18817 wordt dit 18817.jpg als naam. 

- Voorbereiden van teksten en foto’s voor het aankondigen van een event/activiteit of een nabeschouwing 
ervan. 
Teksten dienen in MS-Word aangeleverd te worden. Beelden enkel in jpeg-formaat. Er dienen twee 
teksten aangeleverd te worden: een korte van max 5 lijnen voor de Flash en een volledige tekst voor 
opname op de website. Bij de korte tekst kan eventueel een kleine foto die max de hoogte heeft van de 
korte tekst. 

- Bij het overlijden van een lid hulp bieden bij het samenstellen van een in memoriam zoals deze vandaag 
op het web geplaatst worden. 
Teksten dienen best in MS-Word aangeleverd te worden. Foto’s enkel in jpeg-formaat. 

 
De internetverantwoordelijke beheert ook de applicatie ‘Clubweb’ indien de club deze applicatie 
onderschreven heeft. 
 
Meer en meer maken wij gebruik van rechtstreekse informatie verspreiding aan alle Lions leden via e-mail. 
Voorbeelden zijn de Flash, de Houba Info en andere berichten uitgaande van het District of het 
MD 112. 
 
 
In verband met de directory is het MD112 sedert enige jaren van start gegaan met internet. 
Alle Belgische Lions en alle clubverantwoordelijken kunnen dit instrument gebruiken. 
 
Elke Lion kan via zijn persoonlijke login en paswoordcode: 
- zijn persoonlijke gegevens wijzigen 
- zijn persoonlijk paswoord wijzigen (verplicht te doen bij de eerste toegang) 
- de lijst van Lionsleden raadplegen om informatie omtrent een lid te vinden 
- de lijst van de Lionsclubs raadplegen om informatie omtrent een club te vinden 
- leden opzoeken op naam en voornaam, op district of op club 
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De persoonlijke login en paswoorden werden in mei 2002 aan de (toenmalige) clubvoorzitter toegestuurd. 
Het behoorde tot zijn taak, of bij delegatie aan de secretaris, om deze gegevens te bezorgen. 
 
Sindsdien kregen (en krijgen) alle nieuwe leden hun persoonlijke login en paswoord automatisch 
toegestuurd op het door (of voor) hen opgegeven emailadres. 
 
Als een lid zijn gegevens (codes) kwijt is kan hij dit op twee manieren aanvragen: 
- automatisch (op voorwaarde dat je eigen e-mailadres in je persoonlijke fiche van de database vermeld 

is) door te klikken op ‘paswoord vergeten?’ 
Als je e-mail (als oproeper) klopt met de gegevens van je persoonsfiche dan worden de codes via het 
systeem rechtstreeks en automatisch toegestuurd 

- via een mailtje naar “secretariaat@lions.be” waarbij je vraagt om je codes. Vergeet dan niet je eigen 
naam en de naam van je club op te geven. 

Een lid kan natuurlijk ook terecht bij zijn clubverantwoordelijken, in eerste instantie bij de internet-
verantwoordelijke of de secretaris. 
 
Nieuwe leden krijgen kort na hun aansluiting (dit is de taak van de clubsecretaris) door het MD hun login en 
paswoord toegestuurd op hun privé emailadres. 
De verwerking van de aansluiting en het toesturen van het login en het paswoord wordt door het nationaal 
secretariaat gedaan. 
Voorwaarde is dat de opgave van het nieuw lid correct gebeurde. Dat wil zeggen mét de opgave van een 
correct emailadres van het nieuwe lid. 
 
 
Elke clubverantwoordelijke kan via zijn persoonlijke login en paswoord: 
- alles doen wat een individueel lid kan doen 
- de gegevens van alle leden van de club wijzigen (om die leden die het zelf niet kunnen of zelf niet willen 

doen te helpen) 
- de clubgegevens aanpassen (plaats en datum van de vergaderingen, …) 
- de nieuwe samenstelling van het bestuur (na de verkiezingen) meedelen 
- de vroegere functies van leden binnen de club bijwerken  (past-voorzitter, …) 
- het statuut van de leden aanpassen (geprivilegieerd, at large, …) 
- de gegevens van een nieuw lid ingeven 
- de transfer van een lid voorleggen 
- de schrapping van een lid voorleggen (ontslag, uitsluiting, overlijden, …) 
- toegangscodes van een clublid per e-mail laten opsturen 
- clubactiviteiten in het agenda inbrengen 
 
 
Werkwijze: zie de info achteraan deze brochure 
 
Beveiliging 
De toegang tot de speciale sectie Lions Office op de nationale website is beveiligd met een login code en 
een persoonlijk paswoord van elk geregistreerd lid. Er zullen regelmatig toegangscontroles gedaan worden 
en elke onregelmatigheid zal de opheffing van de toegangscode tot gevolg hebben. 
Meer dan 90% van ongewenste internettoegangen is te wijten aan gebruikers, met name aan het feit dat ze 
zelf hun toegangscode aan derden geven of te gemakkelijk terug te vinden paswoorden gebruiken. 
Ieder paswoord (bij de eerste connectie te kiezen en daarna naar wens te veranderen) heeft tussen de 7 en 
de 20 numerieke of alfabetische karakters. 
 
Privacy 
Alle Lionsgegevens werden en worden steeds confidentieel behandeld. 
Zij verschijnen in het jaarlijks ledenboekje en worden uitsluitend gebruikt voor briefwisseling of adressering in 
direct verband met de Lions activiteiten (tijdschrift, uitnodigingen voor conventies, voor zone- en 
districtsactiviteiten). 
Overeenkomstig de statuten zal elk Lionslid vermijden de gegevens van de leden voor commerciële 
doeleinden te gebruiken. Deze regel is bij uitbreiding eveneens geldig voor de directory op het internet. 
 

mailto:secretariaat@lions.be
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GDPR 
In functie van de nieuwe Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, van kracht sedert mei 2018, 
werden vanwege het nationaal secretariaat in de loop van april/mei 2018 vorig Lionsjaar richtlijnen 
toegestuurd aan de clubvoorzitter en de clubsecretaris in functie. In het kader van de GDPR is het Lions-
informatica-systeem en de database compliant met de regels van GDPR. 
Voor de leden werd er een consentformulier opgesteld. 
Elk nieuw lid moet dit document invullen en ondertekenen, maar in de start-up-fase moeten alle bestaande 
leden dit document eveneens invullen en ondertekenen. Deze documenten moeten in de club bijgehouden 
worden. 
De secretaris moet een ‘letter of intent’ invullen en aan het MD-terugbezorgen. 
 
 
11.02. Website – email 
 
Dat elektronische post intussen ook zijn intrede gedaan heeft binnen Lions kon U al vaststellen. 
 
De vernieuwde website werd volledig uitgebouwd in overeenstemming met de op nationaal niveau gemaakte 
afspraken. 
Deze zijn: 
- het “web charter” (door de Gouverneursraad goedgekeurd) wordt gevolgd (zie de documenten-

bibliotheek op de website) 
- elke website zal bestaan uit een ‘publiek’ deel en een ‘privaat’ deel 
- de ‘publieke’ delen staan onder toezicht van de nationale commissie PR & Com die hiermee het imago 

en de perceptie van de Lions naar buiten toe wenst uniform te maken. 
- leden en clubgegevens zijn enkel gedetailleerd terug te vinden in het ‘privaat’ deel van elke website 
 
Om dit te verwezenlijken werden  al verschillende fundamentele stappen gezet: 
- onze (D112A) ‘server’ werd ondergebracht in dezelfde ‘host server’ als het MD en de andere districten 
- er werden enterconnecties (ODBC-links) gelegd tussen alle websites en de informatie die voor iedereen 

geldt, alsook de centrale documentenbibliotheek komen uit dezelfde bron die aangevuld zal worden door 
‘rubriek-editors’ 

- de leden- en clubgegevens worden uitsluitend door henzelf in beheer genomen in de ‘directory-on-line’. 
Hun gegevens worden aan de bron opgenomen en zonder verdere tussenkomsten, automatisch via de 
enterconnecties aan alle website doorgegeven en zo ter beschikking gesteld van alle Lions 

- alle gegevens voor het drukken van het ledenboek, de adressen voor het versturen van het tijdschrift 
e.d. worden uitsluitend uit het ‘directory-on-line’ genomen. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing 
en een optimaal gebruik van de laatst bijgewerkte data. 

 
 
Voor het beheer en de ontwikkeling van de MD-website werd een nationale commissie opgericht die o.a. 
instaat voor de opmaak van lastenboek en opvolging ervan. De intentie is dat alle districten op eenzelfde 
manier werken en dat er dus continuïteit in het systeem en het beheer ervan bestaat. 
Het actueel in voege zijnde grafische gedeelte werd in de loop van het voorbije jaar aangepast. Het werd 
gebruiksvriendelijker zodat ook minder-website-getalenteerden daar ook vlot mee zullen kunnen werken. Er 
wordt ook in het vooruitzicht gesteld dat de toegang ook via het gebruik van de nieuwe sociale media  zal 
kunnen gebeuren. 
 
 
Betreffende het e-mail systeem: 
D112A beschikt over een mailserver, eveneens in hosting. 
Hierin krijgt elke club een standaard emailadres (naam van de club in één woord, dan @/apenstaart en dan 
lions112a.be als achtervoegsel), waarbij de emailberichten automatisch worden doorgestuurd naar de 
respectievelijke clubwebmasters. Hun rol is de berichten te filteren en daarna door te sturen naar de 
clubleden die hiervoor in aanmerking komen. 
Vermits wijzelf het beheer hebben over de gehuurde capaciteit van de mailserver, kunnen wij ook aparte 
‘functie’ of ‘specifieke’ mailboxen openen ten dienste van de clubs of van de districtsverantwoordelijken. 
 
Voor de adreslijst van de clubs: kijk op lions.112a.be>clubs>> en daar vind je wat je zoekt. 
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Wanneer je “www.lions.be” bezoekt, bij voorkeur als enige toegangspoort tot de Lions website, kun je via de 
link rechtstreeks de informatie van het district 112A bereiken. 
De informatie van D112A is eveneens te bereiken via www.lions112a.be. Het ‘Lions Only’-gedeelte kan 
geraadpleegd worden met dezelfde code als deze voor MD. 
 
Bij veel informatie zijn er bovendien links naar andere sites, ook naar internationaal. 
Gewoon doen ! 
Er is een zee van informatie beschikbaar. 
 
Ook de bestaande publieke delen van de clubwebs zijn te zien via het adres: http://clubs.lions.be. 
 
 
De functies van D112A blijven en de effectieve verantwoordelijken veranderen jaarlijks; dank zij de 
functieadressen moet je niet jaarlijks nieuwe emailadressen leren en invoegen. 
Nu bestaand:  gouverneur@lions112a.be voor de gouverneur van D112A 

treasurer@lions112a.be voor de penningmeester van D112A 
secretaris@lions112a.be voor de secretaris van D112A 
flash@lions112a.be  voor de verantwoordelijke van de flash 
conventie@lions112a.be voor de conventie 

(tijdelijk, enkel in de periode van een conventie) 
   webmaster@lions112a.be voor de webmaster 
   protocol@lions112a.be  voor de protocolchef 
  en de lijst zal in de toekomst nog verder gaan … 
 
Gelijkaardig wordt ook voor MD112 gewerkt. 
Nu bestaand:  cc@lions.be   voor de council chairman 
   secgen@lions.be  voor de secretaris generaal MD112 
   treasurer@lions.be  voor de nationale penningmeester 
   webmaster@lions.be  voor de webmaster MD112 
   editor@lions.be   voor de hoofdredactie van ‘the Lion’ 
   secretariaat@lions.be  voor het kantoor van het nationaal secretariaat 
   info@lions.be   voor algemene vragen 
  en de lijst zal ook hier nog verder gaan … 
 
Dank zij de nieuwe impuls en met de hulp van de bevoegde Lions stevenen wij af op een betere en up-to-
date communicatie. Het zal de vriendschapsbanden tussen al onze Lionsleden nog verbeteren voor zover zij 
de aangeboden middelen gebruiken met respect voor ieders privacy. 
 
De webmaster D112A is Jean-Michel Meertens van LC Brugge 
U vindt hem op het volgende adres  : webmaster@lions112a.be 
 
 
Om informatie (voorstellen van activiteiten) door te sturen naar andere clubs kan je gemakkelijks halve 
gebruik maken van de website. 
Via ‘webmasters@lions112a.be’ (met een “s” voor het @) bereik je in één trek de webmasters van alle clubs 
van het district. Met de eenvoudige vraag om de informatie door te sturen naar alle leden van de club bereik 
je alle leden van het district. 
Let wel: het is niet de bedoeling om commerciële reclame via dit kanaal te versturen. Het hangt natuurlijk 
ook af van de clubwebmaster of de informatie effectief doorgaat … 
 
 
11.03 Een eigen Club-website 
 
Iedere Club kan gratis over een webruimte van maximaal 100 MB beschikken. 
Zowel de ruimte als alle nodige programma’s om een Clubweb te maken en bij te houden zijn ter 
beschikking gesteld door het MD112 Belgium. 

http://www.lions.be/
http://www.lions112a.be/
mailto:gouverneur@lions112a.be
mailto:treasurer@lions112a.be
mailto:secretaris@lions112a.be
mailto:flash@lions112a.be
mailto:conventie@lions112a.be
mailto:webmaster@lions112a.be
mailto:protocol@lions112a.be
mailto:cc@lions.be
mailto:secgen@lions.be
mailto:treasurer@lions.be
mailto:webmaster@lions112a.be
mailto:editor@lions.be
mailto:secretariaat@lions.be
mailto:info@lions.be
mailto:webmaster@lions112a.be
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Iedere Clubweb moet aan de vastgestelde spelregels voldoen. Deze spelregels zijn te lezen op de nationale 
website www.lions.be in het gereserveerde deel “documenten bibliotheek” onder de titel :” Webcharter 
(reglement voor Clubwebs) - versie 2007 (pdf)”. 
De directe link naar dit document is : http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf.  
 
Iedere Clubweb bestaat uit 2 delen : publiek en privaat. 
Het privaat deel is uitsluitend voorbehouden aan de clubleden die hieraan toegang krijgen met dezelfde 
toegangscodes als voor de private delen van onze nationale website en deze van de 4 districten. 
Het beheer van de clubwebsite is enkel voorbehouden aan de internetverantwoordelijke van de eigen club. 
Deze kan bepaalde rubrieken ook toegankelijk maken voor andere clubleden die eveneens een functie 
binnen de club hebben. Zo zal bv de clubsecretaris de mogelijkheid krijgen om de clubverslagen te 
downloaden in de privé rubriek « clubverslagen ». 
 
Het geheel werkt onder CMS (content management system) software en dit wordt algemeen als uitzonderlijk 
gebruiksvriendelijk ervaren. 
Momenteel bestaan volgende rubrieken: 
a) in het publiek deel 

club historiek, sociale werken van de club, agenda clubactiviteiten, 2 optionele rubrieken voor specifieke 
aankondigingen. 

b) in het privé deel 
verslag vergaderingen, financiële gegevens, agenda, verslag maandelijkse activiteiten, fotoalbum, 
diverse informaties en documenten. 

 
Alle bestaande Clubwebs kunnen door iedereen (enkel het publiek deel) bezocht worden via het 
internetadres 
http://clubs.lions.be 
 
 
1. Wat moet u doen als je Club graag een Clubweb zou willen in gebruik nemen ? 

Eerst en vooral de voorwaarden lezen waaraan de Clubweb moet voldoen. Deze zijn te vinden op : 
http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf. 
Indien het clubcomité akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, een clubweb-aanvraag 
formulier downloaden op http://www.lions.be/assets/pdf/Clubwebs_AANVRAAG FORMULIER.pdf ; dit 
formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar het nationaal secretariaat in Brussel.  

 
2. Wat gebeurt er nadien ? 

De clubwebmaster ontvangt een e-mail (zijn functie en zijn e-mail adres moeten wel bekend zijn in de 
Lions-Office database) met de melding dat de clubweb geopend werd en toegankelijk is op een gegeven 
domeinnaam. (www.lions.be/ »clubnaam »). 
Vanaf dat ogenblik kan de Clubwebmaster beginnen met het beheer en het invullen van de diverse 
vooraf bepaalde rubrieken. 

 
 
11.04 Nieuwe sociale media 
 
Sinds enkele jaren is ons district gestart met een eigen facebook pagina. 
Vanaf april 2012 is het district A (Facebook Lions Oost- en West-Vlaanderen) met een volledig openbare 
facebook-pagina gestart op http://www.facebook.com/lionsowvl 
 
Verschillende clubs en individuele Lionsleden hebben intussen een facebook-profiel aangemaakt. 

http://www.lions.be/
http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf
http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf
http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf
http://clubs.lions.be/
http://www.lions.be/assets/pdf/WebcharterNEW_N.pdf
http://www.lions.be/assets/pdf/Clubwebs_AANVRAAG%20FORMULIER.pdf
http://www.facebook.com/lionsowvl
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12. De Penningmeester 
 
 
Dat de functie van de penningmeester belangrijk is behoeft geen betoog. 
Intern beheert hij de financies van de club, extern zorgt hij voor alle betalingen en regelt ook de lidgelden 
voor Oak Brook en het district, desgevallend ook voor de zone. 
 
Doe dit correct en overzichtelijk. 
Zorg ervoor dat alle betalingen een bewijskracht of aanvaardbare (weerlegbare) uitleg hebben. 
 
Het financieel beheer is eigen aan iedere club. 
Draag er zorg voor dat er twee afzonderlijke rekeningen worden gehouden : een voor de werkingsmiddelen 
en een voor de sociale middelen. 
 
Houdt ook voor elk lid een persoonlijke rekening bij. 
Maak eens per semester een uittreksel of afrekening. 
 
Open nooit een rekening op eigen naam, doe dit op naam van de club (VZW of feitelijke vereniging), met 
steeds een voldoende aantal volmacht-houders. 
 
 
Normaal werkt men met budgetten. Een budget is een zo juist mogelijke schatting van de inkomsten en de 
uitgaven. Het wordt ieder jaar voorgelegd aan de algemene vergadering en men tracht het na te leven. 
Voor het administratief budget heeft men gekende gegevens: de vaste betalingen en de bijdragen vanwege 
de leden. 
Voor het sociale budget stelt men de geplande of voorziene/onvoorziene uitgaven met sociale inslag 
tegenover de inkomsten uit werken of activiteiten die op touw gezet worden met als doel fondsen in te 
zamelen om specifiek de sociale werken te financieren of te steunen. 
 
Zorg voor een regelmatige controle: voorleggen van de rekeningen op de bestuursvergaderingen. 
Bij voorkeur worden jaarlijks één of meerdere commissarissen aangesteld en wordt kwijting gevraagd op de 
jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de club. 
 
 
12.01. Betalingen aan LCI/Oak Brook 
 
Het lidgeld dat jaarlijks aan LCI/Oak Brook (OB) moet betaald worden bedraagt 43 US$ per lid, in twee maal 
te betalen, de eerste schijf (de helft) per 1 juli, de tweede schijf (andere helft) per 1 januari. 
Oak Brook rekent lidgeld aan voor alle leden (voor alle categorieën van leden), alleen een life member 
betaalt na het bekomen van het statuut geen jaarlijks lidgeld meer. OB stuurt telkens een onkostennota aan 
de clubpenningmeester in functie. Let er op dat er geen tweemaal betaald wordt (de maandelijkse staten zijn 
niet altijd even duidelijk) want OB betaalt niet terug (je hebt dan wel een voorschot voor een volgende 
factuur maar dat maakt het dubbel onduidelijker …). 
Aantal leden voor wie de club lidgeld verschuldigd is: 
- voor het eerste semester van het Lionsjaar (periode juli/december): het aantal leden dat de club telt 

volgens de RME van juni (gevalideerd per 24 juni) 
- voor het tweede semester van het Lionsjaar (periode januari/juni): het aantal leden dat de club telt 

volgens de RME van december (gevalideerd per 24 december) 
 
Elk nieuw lid betaalt een (eenmalig) intrederecht van 35 USD. 
 
Bij een transfer lid tussen twee clubs wordt voor een lid ‘in good standing’ (d.w.z. als deze geen schulden 
tegenover de club, het district/MD en tegenover LCI/Oak Brook heeft) geen transfertrecht aangerekend als 
deze transfert binnen de 12 maanden in orde werd gebracht. Buiten deze periode of indien het lid niet in 
orde zou zijn, wordt het lid als een nieuw lid beschouwd … 
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Voor leden die er in de loop van een semester bijkomen wordt, naast het (eenmalig) intrederecht, een 
gereduceerde bijdrage op basis van het aantal maanden tot het eind van het semester gerekend 
(proportionele bijdrage). 
Voor leden die in de loop van een semester verdwijnen (ontslag, overlijden, vertrek, transfert) wordt er 
evenwel geen teruggave gedaan. De betaalde bijdragen zijn niet recupereerbaar. 
 
Bij het aanvragen van het statuut van life member wordt een eenmalig vast bedrag gerekend. Voor de rest 
van zijn Lions carrière moet er voor dit lid geen lidgelden aan Oak Brook betaald worden. Er zijn uiteraard 
wel voorwaarden om life member te kunnen/mogen worden. 
 
Het internationaal financieel reglement voorziet dat alle leden hetzelfde lidgeld betalen. 
OB staat evenwel kortingen toe (50 %) aan 

- leden (studenten) die jonger zijn dan 30 jaar 
- leden van eenzelfde club, voor het tweede lid van hetzelfde gezin en levend onder hetzelfde dak 

 
Het lidgeld dient betaald te worden in EURO aan de (steeds iets hogere) wisselkoers zoals die maandelijks 
door Oak Brook wordt medegedeeld. 
Betaal bij voorkeur eventueel iets meer bij betalingen om een eventuele stijging van de dollarkoers voor te 
zijn. Het teveel wordt gecrediteerd en blijft beschikbaar op de afrekening van de club. 
Het bedrag wordt enkel overgeschreven op de (EURO) rekening van Lions Clubs International afgesloten bij 
de ING (en dus niet op andere rekeningen). 
Gegevens van de rekening: 
- nummer IBAN BE35 3100 9845 9537 

BIC BBRU BEBB 
- titularis International Association of Lions Clubs 
Deze rekening wordt volledig beheerd door ‘Oak Brook’. Het MD heeft geen volmacht op deze rekening en 
kan enkel de transacties volgen. 
 
Belangrijk ! 
De facturen en betaalstaten vanwege Oak Brook (“dues” en “statements”) worden niet meer per post 
toegestuurd maar worden enkel elektronisch aangemaakt en verstuurd. De clubpenningmeester in functie 
krijgt een mail-bericht (op zijn/haar mailadres) dat er een factuur ‘klaar staat’. 
Via ‘MyLCI’ kan hij deze factuur downloaden. 
Daarvoor moet de penningmeester zich ‘registreren’ met zijn internationaal lidnummer (te vinden bij je 
persoonlijke informatie op de MD-website) en met je internationaal paswoord. Dat moet je eenmaal 
aanvragen via de internationale website (www.lionsclubs.org). 
 
Vergeet niet de juiste en volledige gegevens te vermelden (districtsnummer D112A = 4105, clubnaam, 
clubnummer = 6 cijfers, factuurnummer en datum). 
U vermijdt problemen indien U de betaling aansluitend op het ontvangen van de factuur uitvoert. Meteen 
wordt vermeden dat er later nog bankkosten of rappelkosten aangerekend worden. 
Let er evenwel op geen dubbele betalingen uit te voeren (Oak Brook betaalt niet terug). Op de overzichten 
worden soms de laatst vervallen facturen nog opgenomen (kruisende briefwisseling). 
 
Voor inlichtingen omtrent de betalingen aan Oak Brook kunt U terecht bij de penningmeester van het MD. 
Voor contact  : treasurer@lions.be 
 
 
Reeds ter info voor volgend Lionsjaar 2021-2022 
Na zorgvuldige afweging stelde ‘the Board’ (de Raad van Bestuur van LCI) een aanpassing van de lidgelden 
voor van US$ 3 met ingang van juli 2021 (waardoor het jaarlijks lidgeld op US$ 46 zal worden gebracht), 
daarna gevolgd door een jaarlijkse aanpassing om rekening te houden met de Amerikaanse inflatie.  
Oak Brook zal een gemiddelde inflatie van 3 jaar hanteren, terwijl ze binnen een marge van 1,5% tot 3% per 
jaar zal blijven. 
’t Is wel maar voor volgend jaar, maar het kan nuttig zijn hier nu reeds mee rekening te houden. 
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12.02. Betalingen aan het district 
 
In het begin van het Lionsjaar (een Lionsjaar verloopt telkens van 1 juli tot 30 juni daaropvolgend) wordt het 
jaarlijks lidgeld geïnd dat verschuldigd is aan het district. Daarin is eveneens het lidgeld begrepen dat aan 
het multiple district verschuldigd is.  
Doe een vlugge betaling, graag binnen de maand na ontvangst van de nota vanwege de 
districtspenningmeester. Zo bespaart U hem veel onaangenaam supplementair werk. 
 
Het jaarlijks lidgeld bedraagt sinds de goedkeuring van het budget op de conventie van 24 april 2018 in Gent 
€ 100,00 per lid, waarvan er € 55,00 doorgestort wordt naar het multiple district. 
Op de conventie werd het aandeel voor het district door de goedkeuring van het nieuwe budget op € 45,00 
gebracht. Het aandeel voor het MD is ongewijzigd. 
 
De onkostennota’s betreffende de lidgelden voor MD+D worden niet (meer) op papier aangemaakt en 
verstuurd, maar worden door de penningmeester van het district per elektronische post naar de 
clubpenningmeesters in functie gestuurd (op zijn mailadres). 
 
Het lidgeld wordt enkel betaald op de rekening van D112A. 
De inning van de lidgelden gebeurt in 2 schijven: juli en januari. 
Gegevens van de rekening: 
- nummer IBAN: BE76 3900 7889 4195 

BIC BBRU BEBB 
- titularis: Lions Clubs International, District 112A 
 
 
Aantal leden voor wie de club lidgeld verschuldigd is: 
- voor de eerste helft van het Lionsjaar (periode juli/december): het aantal leden dat de club telt per 24 juni 

(volgens opgave in de RME van juni) 
- voor de tweede helft van het Lionsjaar (periode januari/juni): het aantal leden dat de club telt per 24 

december (volgens opgave in de RME aan december) 
Er wordt telkens gerekend voor alle leden van de club (alle soorten leden, ook life members) 
 
Saldo van lidgelden (voor de overblijvende maanden van het semester) van de leden die in de loop van het 
(half)jaar overleden of uitgetreden zijn kunnen niet gerecupereerd worden. .Er worden geen terugbetalingen 
gedaan. 
 
Voor de nieuwe leden wordt het lidgeld bepaald pro rata temporis dat ze deel uitmaken van de club. 
Aldus betaalt een lid dat in juli (de eerste maand van het Lionsjaar) opgenomen wordt 11/12de van het 
jaarlijks lidgeld. Leden die evenwel in juni hun intrede doen betalen geen bijdragen meer voor het lopend 
Lionsjaar. 
 
Alle leden betalen hetzelfde lidgeld, wat inhoudt dat er geen kortingen op de lidgelden gelden. 
 
 
Conform het internationaal financieel reglement wordt er door het MD (en bij uitbreiding ook door het district) 
evenwel een korting toegestaan (50 %) aan 

- leden (studenten) die jonger zijn dan 30 jaar 
- leden van eenzelfde club, voor het tweede lid van hetzelfde gezin en levend onder hetzelfde dak 

Deze korting heeft op heden geen uitwerking binnen district 112A omdat de voorwaarden voor geen enkel lid 
van het district van toepassing is. 
Maat wat nu niet is kan misschien nog komen … 
 
 
Het district en a fortiori het MD bemoeien zich niet met het interne financiële leven van de clubs, 
De clubs bepalen en passen hun regels volledig zelfstandig toe. Enige verplichting van de clubs is hun 
bijdrage (internationaal naar Oak Brook en nationaal + district naar district 112A) stipt en correct betalen. 
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Daarnaast kunnen de zones beslissen om ook een (jaarlijkse) bijdrage te innen om de kosten van de zone te 
dragen. 
 
 
De penningmeester van het district is Lion Pascal Marchand van LC Gavere Rhodeland 
Coördinaten: 
 adres  : Stijn Streuvelsstraat 4 – 9810 Eke 
 telefoon : 09/3364915 – 0479/425132 
 email  : treasurer@lions112a.be 
     pascal.marchand@telenet.be 
 

mailto:treasurer@lions112a.be
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13. De Protocolchef van de club 
 
 
13.01 Algemeen 
 
Per definitie is het protocol het geheel van regels van beleefdheid, courtoisie en savoir-vivre. 
Ze ontstaan quasi spontaan samen met de groepsvorming en worden dan in de loop der jaren verder 
uitgebouwd. 
 
De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken bij de 
clubactiviteiten. Hij staat in voor het onthaal en het welzijn van de gasten. 
Hij is dus de intendant, ceremoniemeester, de bewaker van de clubtradities, en de verantwoordelijke van het 
clubmateriaal. In sommige clubs is hij bovendien ook de verantwoordelijke voor de animatie. 
Hij is, op zijn domein, de rechterhand van de voorzitter en waakt er op dat de vergadering aangenaam, 
waardig, constructief en gediversifieerd verloopt . Hij is dus bij voorrang op de hoogte van de interne 
regelingen en afspraken alsook van de eigen clubtradities, hij zorgt voor toepassing ervan tijdens de 
vergaderingen en waakt er over  dat alle leden deze regels kennen. 
Wanneer de secretaris de kabinetschef van de voorzitter is, dan is de protocolchef zijn ‘aide de camp’. 
 
Waarom? 
Eenieder, ongeacht Lion of buitenstaander, verwacht het en verdient het om het beste voor te hebben. 
Lionsvrienden, personaliteiten, bezoekers, gastsprekers op bezoek bij de club moeten met de nodige egards 
ontvangen worden zodat zij zich tijdens hun bezoek thuis voelen. Ze moeten nadien een  goed souvenir 
hebben aan hun bezoek. Dit veronderstelt organisatie en voorbereiding, geen improvisatie. 
De regel is eenvoudig: behandel de anderen zoals je graag zelf zou behandeld worden. 
 
Protocol is nodig, maar mag niet belastend zijn. Het best geslaagd is het wanneer men de toepassing ervan 
niet gewaar wordt. Dus best geen toepassing omwille van het bestaan van de regelgeving. Protocol 
waarborgt orde en methodiek: alles verloopt vlot wanneer iedereen weet wat hij op het juiste moment moet 
doen. 
Men moet uiteraard niet overdrijven. In eerste instantie geldt de traditie van de club, maar in bepaalde 
gevallen of voor sommige gelegenheden mag er aan gesleuteld worden. 
 
Waarvoor staat hij in 
- als intendant, bij de voorbereiding (commissiewerking) 

o de protocolchef kan betrokken worden bij het opmaken (juist en volledig) en verzenden (niemand 
vergeten, juiste titels gebruiken, …) van de uitnodigingen 

o inrichting van de locatie: vlaggen, fanions, materiaal (micro, projectie, …), testen ervan voor de 
aanvang van de activiteit 

o tafelschikking 
o aankoop geschenken 

- bij het onthaal: de gasten verwelkomen (vermijden dat iemand aan zijn lot overgelaten wordt), 
voorstellen aan de voorzitter, voorstellen aan de andere leden, er voor zorgen dat er hen niets tekort 
komt 

- bij het begin van de maaltijd: voorlezen van het menu (en dranken), desgevallend voorzien van enige 
uitleg of commentaar 

- tijdens de vergadering (afhankelijk van de clubgewoontes): zorgt (samen met de boetemeester) voor de 
‘welvoeglijkheid’, hanteert hamer en bel, ziet toe op het goede verloop van de maaltijd (tijdstip van 
opdienen of afdienen tijdens een spreekbeurt, …) 

 
Speciale gelegenheden en bijeenkomst waarbij een zeker protocol aangewezen is: 
- machtsoverdracht 
- aanvaarding van een nieuw lid 
- bezoek van de gouverneur 
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13.02. Protocollijsten en afspraken 
 
Binnen Lions International werd een protocollijst, op basis van de functies, opgemaakt. 
De lijsten zijn beschikbaar op de website, te vinden in het gedeelte ‘Lions only’ onder het hoofdstuk 
‘documenten en materialen’ en eveneens onder Directory On-line>Alle leden>Lijst organisatie 
De werkwijze is dezelfde zoals uiteengezet in het hoofdstukje over de secretaris. 
 
Op clubvlak is er evenwel weinig contact met internationale vertegenwoordigers zodat er in verband hiermee 
verwezen wordt naar de lijst die te vinden is op de website. 
Bovendien zal er in geval er een buitenlandse gast een officieel bezoek brengt aan een individuele club 
steeds ondersteuning vanwege het MD zijn. 
 
Omtrent de benaming: sedert enige jaren werd op basis van de gelijke behandeling van geslachten overal 
de benaming ‘…man’ vervangen door ‘…person’. Een verantwoordelijke, vroeger chairman, is als gevolg 
hiervan een chairperson geworden. 
 
 
Binnen het MD geldt volgende orde van voorrang: 
- de Council Chairperson (CC), voorzitter van de gouverneursraad 
- de International Directors (ID), in alfabetische volgorde (naam, desgevallend voornaam) 
- de Past International Directors (PID), volgens anciënniteit, daarna in alfabetische volgorde 
- de Gouverneurs (in functie) (DG) 
- de Immediate Past Council Chairperson (IPCC) 
- de Past Council Chairpersons (PCC), in volgorde van anciënniteit (de meest recentste eerst) 
- de Vice-Gouverneurs (in functie) (VG) 
- de Past Gouverneurs (PG), in volgorde van anciënniteit (de meest recentste eerst) 
- de Secretaris Generaal 
- de Penningmeester 
- de Adjunct Algemene Secretaris 
- de Voorzitters van de Commissies en Werkgroepen 
- de Commissarissen 
Binnen éénzelfde categorie of rang geldt de voorrang van de lokaliteit (d.i. het district of de plaats waar de 
activiteit doorgaat) en daarna de anciënniteit. 
 
 
Binnen D112A geldt volgende orde van voorrang: 
- de Gouverneur (DG) 
- de Council Chairperson (CC) 
- de International Director (ID) 
- de Past International Directors (PID) 
- de Past Council Chairpersons (PCC) 
- de Immediate Past Gouverneur (IPDG) 
- de Vice-Gouverneurs (VG) 
- de Past Gouverneurs (PDG) 
- de Secretaris van het District 
- de Penningmeester van het District 
- de Gewestvoorzitters 
- de Zonevoorzitters 
- de Voorzitters van de Commissies en Werkgroepen 
- de Clubvoorzitters 
 
Voor een vergadering in de club geldt dat, ongeacht de mogelijke functies van de bezoekers, de eigen 
clubvoorzitter de vergadering leidt. Hij speelt immers thuis en hij is de centrale figuur. 
 
Enkel de voorzitter verwelkomt officieel alle bezoekers in opklimmende volgorde en met vermelding van hun 
functie. Als de partners aanwezig zijn dan worden zij samen voorgesteld, tenzij beiden een officiële functie 
hebben. 
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In geval iemand verschillende titels (omwille van diverse functies) voert, dan wordt hij/zij (zuiver protocollair 
gezien) aangesproken met de hoogste titel. 
Het feit Melvin Jones Fellow (MJF) te zijn primeert niet op een functie. Ieder Lions lid, ongeacht zijn rang of 
functie, kan de titel (progressieve) MJF dragen. Het is uiteraard wel aanbevolen bij officiële 
aangelegenheden de titel te vermelden. Desgevallend kunnen alle Fellows globaal verwelkomd worden. 
Niet-Lions bezoekers worden verwelkomd volgens de plaatselijke gangbare gebruiken. 
 
De voorzitter zit centraal aan de eretafel. Aan zijn rechterhand zit, volgens de volgorde van de lijst, de 
belangrijkste gast. Aan zijn linkerhand zit de tweede belangrijkste gast. Als een niet-Lions de gastspreker is 
dan zit deze aan de rechterhand van de voorzitter en schuiven alle anderen een rang op. 
Als er zeer veel bezoekers zijn kunnen er verschillende eretafels zijn. Ook aan die tafels wordt het protocol 
gerespecteerd. De tafelvoorzitter kan hier bijvoorbeeld de eerste vicevoorzitter zijn. Hierbij dient er gelet te 
worden dat Lions van gelijke rang, zo mogelijk, aan eenzelfde tafel zitten. 
 
 
13.03. Protocol bij het bezoek van de gouverneur 
 
Zie blz. 26 en 27 
 
 
13.04. Protocol bij het overlijden van een clublid 
 
Bij het overlijden van een Lionsvriend staan we voor vele vragen: over de afgestorvene, zijn familie, zijn inzet 
voor de gemeenschap, zijn inzet voor de club. 
Ook praktische vragen hoe het afscheid zal verlopen. 
 
Iedere club handelt volgens eigen initiatief en gewoontes. 
Bij overlijden van een clublid is het maar normaal dat alle leden van de club worden verwittigd. 
 
Het is echter belangrijk dat ook het district onverwijld op de hoogte wordt gebracht. De gouverneur en zijn 
kabinetsleden houden er aan om in de mate van het mogelijke aanwezig te kunnen zijn op de uitvaart, 
minstens hun medeleven te kunnen betuigen met de familie en de club. 
De clubsecretaris zendt dan ook dringend een bericht aan de gouverneur, de secretaris generaal (van het 
district) en de protocolchef (van het district) met de praktische richtlijnen betreffende de uitvaart. 
Desgevallend ook aan de zonevoorzitter en de gewestvoorzitter. 
 
De protocolchef zorgt per kerende voor de kennisgeving aan alle kabinetsleden. Het district zorgt voor een 
bloemstuk. 
 
Vergeet ook niet een ‘In Memoriam’ te sturen naar het tijdschrift “Lion” en de “Flash”, samen met een 
(elektronische) foto van de overledene. 
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14. Soorten Leden 
 
 
Lions Clubs International kent zeven (7) soorten lidmaatschap. 
Deze zijn: 
 
Actief Lid  heeft alle rechten 
(member  heeft stemrecht 

is verkiesbaar voor eender welke functie 
mag eender welke clubfunctie uitoefenen 
heeft alle plichten 
moet deelnemen aan de vergaderingen 
moet alle bijdragen/lidgelden betalen 

 
Verwijderd Lid  heeft een tijdelijk mandaat 
(member at large) in principe voor maximaal twee periodes van zes maanden 
(code “A” in directory) heeft geen stemrecht 

is niet verkiesbaar voor een clubfunctie 
mag geen officiële functie uitoefenen 
moet alle bijdragen/lidgelden betalen 

 
Erelid   heeft geen rechten 
(honorary member) heeft geen plichten ten overstaan van Oak Brook 
(doe “H” in directory) opmerking 

voor dit lid moeten wel alle bijdragen/lidgelden betaald worden 
 
Geprivilegieerd lid is minstens 15 jaar actief lid geweest zijn 
(priviliged member) het statuut wordt door de club toegekend omwille van bv. leeftijd of ziekte 
(code “P” in directory) heeft stemrecht 

is niet verkiesbaar voor een clubfunctie 
mag geen officiële functie uitoefenen 
moet alle bijdragen/lidgelden betalen 

 
Lid voor het Leven is minstens 20 jaar actief lid geweest zijn 
(life member)  het statuut wordt door de club aangevraagd bij Oak Brook 
(code “L” in directory) betaling van een éénmalige bijdrage aan Oak Brook waarna verdere vrijstelling 

van de internationale lidgelden 
   heeft alle rechten 
   heeft alle plichten 
   opmerking 

de andere lidgelden/bijdragen (MD, district en club) moeten wel betaald worden 
 
Geassocieerd lid is een lid van een Lionsclub maar die woont en werkt in de regio van een andere 
(associated member) club 
(code “S” in directory heeft stemrecht over (interne) clubzaken 

mag geen bestuursfunctie uitoefenen 
moet alle bijdragen/lidgelden betalen (betaalt de officiële bijdragen en lidgelden 
enkel in zijn ‘eerste’ club en niets hiervan in zijn ‘tweede’ club, waar hij geassocieerd 
is) 

 
Geaffilieerd lid  is een fysische persoon die de club genegen is 
(affiliated member) moet door de club aangenomen zijn (aanvaardingscommissie) 
(code “F” in directory) heeft stemrecht over (interne) clubzaken 

mag geen bestuursfunctie uitoefenen 
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Over wat precies een ‘member at large’ en een ‘bevoorrecht lid’ is, blijkt er bij veel Lionsleden nogal wat 
misverstanden te bestaan. 
 
Een ’member at large’ (of buitenlid, of verwijderd lid, aangeduid met code “A” in het directory) is een 
(voorheen actief) lid dat wenst bij de club aangesloten te blijven, maar dat tijdelijk in de onmogelijkheid 
verkeert regelmatig de vergaderingen van de club bij te wonen wegens het feit dat hij van woonplaats 
veranderde, of wegens gezondheidsredenen, of om enige andere reden die door het clubbestuur als 
gegrond kan worden aanvaard. 
Het clubbestuur beslist over het verlenen van dit lidmaatschap. Deze status is tijdelijk en moet om de zes 
maanden herzien worden. Het kan zo nodig verlengd dan wel beëindigd worden. 
Het buitenlid betaalt alle contributies, zowel die voor de club als voor het district en voor Lions International. 
Het lid heeft geen stemrecht en is ook niet verkiesbaar voor bestuursfuncties. 
 
 
Een ‘priviliged member’ (of bevoorrecht lid, of vrijgesteld lid, of geprivilegieerd lid, aangeduid met code “P” in 
het directory) is een (voorheen actieve) Lion die minstens 15 jaar lid is van Lions International en die niet 
meer in staat is aan de verplichtingen van een actief werkend lid te voldoen, hetzij wegens ziekte, of wegens 
handicap, of wegens ouderdom, of om enige andere reden die door het clubbestuur als gegrond kan worden 
aanvaard. Wil wat ‘ouderdom’ betreft noteren dat hiermede niet de leeftijd wordt bedoeld, maar wel de 
ouderdom in de strikte zin zoals o.a. de Nederlanders dit begrijpen: oud zijn, zich oud voelen … Het betekent 
dus niet dat men geprivilegieerd lid kan worden enkel en alleen omwille dat men de leeftijd van (bv.) 65 jaar 
bereikt heeft. Het clubbestuur beslist vrij over het verlenen van dit lidmaatschap. 
Het bevoorrecht lid betaalt alle contributies, zowel die voor de club als voor het district en voor Lions 
International. 
Het lid is stemgerechtigd maar is zelf niet meer gerechtigd een bestuursfunctie te bekleden. Het statuut is 
definitief verworven maar kan door het lid ingetrokken worden. 
Dit betekent niet dat men dan ‘op rust is gesteld’; LION ben je voor je ganse leven en ‘pensioenleeftijd’ 
bestaat binnen onze servicebeweging gewoonweg niet! Zo vraagt men het geprivilegieerde lid verder aan 
alle activiteiten van zijn club deel te nemen in de mate dat zijn fysische toestand het toelaat. Wanneer een 
bevoorrecht lid dan toch de inspanning doet aanwezig te zijn, wordt hij met de nodige ‘égards’ verwelkomd. 
 
Met andere woorden en om het heel duidelijk te stellen : aan een geprivilegieerde wordt niet meer gevraagd 
om een functie waar te nemen en er wordt ook niet meer nauwgezet toegekeken op de assiduïteit  
(aanwezigheidspercentage op clubactiviteiten). 
Maar door het verkrijgen van het statuut, kan en mag het betrokken lid zich geenszins selectief gaan 
‘bedienen’, noch onttrekken aan andere ‘verplichtingen’ binnen de club. 
“Wij hebben het in onze tijd allemaal gedaan….het is nu aan de jongeren!”  of  “Je hoeft mij niets meer te 
vragen”  zijn geen uitspraken van gedreven LIONS, zelfs al zijn  ze ‘bevoorrecht’. 
Er zijn hierbij slechts twee situaties : Je bent LION…of je bent het niet (meer)! 
 
 
Tenslotte 
Het statuut van buitenlid (at large) is slechts tijdelijk en moet in principe om de zes maanden herzien worden. 
Het statuut van geprivilegieerd lid is definitief verworven maar kan door het lid ingetrokken worden. 
Beiden moeten ze alle contributies betalen. De eetmalen moeten slechts betaald worden à rato van het 
aantal vergaderingen die bijgewoond worden. 
Leden uit geen van beiden statuten zijn verkiesbaar, maar, dit in tegenstelling tot het buitenlid (at large), is 
het geprivilegieerd lid wel stemgerechtigd. 
In principe is alleen het buitenlid ontslagen van de verplichting de vergaderingen bij te wonen. 
Het geprivilegieerd lid is vrijgesteld van alle verplichtingen van een werkend (actief) lid, zowel van de 
verplichting de vergaderingen bij te wonen, als gelijk welke andere activiteit die door het clubbestuur zou 
worden opgelegd. 
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15. De LCIF-coördinator en de Lions-club-ambassadeur 
 
 
15.01. LCIF-clubcoördinator 
 
Om een betere kennis van LCIF te waarborgen bij de clubs en bij de leden werd in het Lionsjaar 2017-2018 
de functie van LCIF-clubcoördinator in het leven geroepen. 
Volgens de gewijzigde internationale statuten wordt deze functie in regel aan de past-voorzitter van de club 
toegewezen. Deze werkwijze is ondertussen ingeburgerd. De internationale statuten voorzien trouwens geen 
alternatief. 
De LCIF-clubcoördinator staat in voor het verzekeren van informatie over LCIF, de promotie ervan binnen de 
club, alsook het ondersteunen van een recurrente financiële steun door zijn club aan het LCIF. 
 
Deze functie wordt door Oak Brook een officiële bestuursfunctie beschouwd, de mandataris wordt dus lid 
van het bestuur (net zoals de andere leden van het GAT-team : dat zijn de GMT, de GLT en de GST). 
 
 
15.02. Lions-Ambassadeur 
 
“Lions Ambassador” is de intussen reeds ingeburgerde clubfunctie welke het District A in 2014 in het leven 
heeft geroepen. Andere districten hebben ons daarin gevolgd of zijn ook van plan deze functie in te voeren. 
 
Een Lions Ambassador is iemand die open staat voor alles wat buiten zijn eigen club leeft binnen het 
Lionisme. 
 
Als één van de pijlers van de leuze “Re-member Why ?” werd er in iedere Lions club gezocht naar (ten 
minste) één intrinsiek gemotiveerde Lion welke interesse heeft om zich meer te verdiepen in de werking van 
het Lionisme op district-, nationaal en internationaal niveau. 
 
Door de jaren zal de Lions Ambassador in zijn eigen club een vaste steun zijn voor de aantredende 
voorzitters voor alles wat over Lions gaat zodat de voorzitters zich hoofdzakelijk kunnen richten op de drie 
belangrijkste thema’s van hun jaar, zijnde : de vriendschappelijke sfeer, de fundraising en de sociale werken. 
 
Op uitnodiging en in samenspraak met de clubvoorzitters zullen de Lions Ambassadors belangrijke Lions-
thema’s toelichten binnen hun eigen club. 
Hiervoor zullen de Lions Ambassadors op regelmatige tijdstippen, interactieve opleidingen volgen welke 
diverse Lions-thema’s zullen behandelen. 
 
Het verdient aanbeveling een tweede Lions Ambassador aan te stellen in elke club, dit kan het functioneren 
van de clubs enkel ten goede komen. 
 
In het voorjaar wordt er door het district een specifieke vorming voor de club-ambassadeurs georganiseerd  
om hen te helpen hun functie zo briljant en attractief mogelijk uit te voeren. 
Info dienaangaande volgt. 
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16. Ledenwerking 
 
 
16.01. Nieuwe leden en de rol van de peter/meter en de samenwerking met de GMT 
 
De rol van de peter/meter is zeer belangrijk want hij is mede verantwoordelijk voor de toekomst, de cohesie 
en de goede werking van de club, en daardoor onrechtstreeks van Lions International. 
Zijn/haar taak omvat volgende verantwoordelijkheden 
- met zorg de potentiële kandidaat uitkiezen 
- hem voorstellen aan de aanvaardingscommissie en aan de club 
- hem behoorlijk op de hoogte brengen over alle aspecten van het Lions zijn (ook de financiële kant) 
- hem helpen zich in de club te integreren 
- hem bijstaan in zijn Lions zijn 
   
Uitkiezen 
De potentiële peter/meter is de enige die én de kandidaat én de club kent. 
Zelfs alvorens met die toekomstige kandidaat contact op te nemen moet hij/zij zich dus in alle eerlijkheid 
volgende vragen stellen, en dit zonder zich te laten beïnvloeden door vriendschap of andere relaties: 
- Behoeften van de club 

Stemt deze kandidaat overeen met de strategische rekruteringslijnen van de club (leeftijd, beroep, )? 
Zal hij/zij voor de club een verrijking betekenen? 
Wat kan/zal hij/zij de club bijbrengen? 

- Sociabiliteit 
Zal de kandidaat zich in zijn/haar groep kunnen integreren (zelfde of complementaire cultuur, identieke 
humor, zelfde aantrekkingspolen als deze die de club kenmerken)? 

- Beschikbaarheid 
Niet alleen voor de statutaire vergaderingen, maar ook voor de andere activiteiten. 

- Financiële middelen 
Kan hij/zij de normale clubuitgaven op zich nemen? 

- Toewijding 
Is hij/zij van nature uit behulpzaam? 
Houdt hij/zij van zijn/haar beroep? 

- Verdraagzaamheid 
Vertoont hij/zij actieve verdraagzaamheid tegenover anderen? 
Aanvaardt hij/zij meningsverschillen? 
Staat hij goed in zijn schoenen? 

- Ethische waarden 
De eerlijkheid van de kandidaat moet onbetwistbaar vaststaan en dit zowel in de private als in zijn/haar 
beroepseer. 

- Partner 
Vertoont zij/hij dezelfde menselijke bezorgdheid als het kandidaat-lid? 
Zal zij/hij de toetreding tot de club en de verplichtingen die eruit voort vloeien aanvaarden? 
Zal zij/hij door de club aanvaard worden (belangrijk inzake sociabiliteit en verdraagzaamheid, zie 
hiervoor)? 

 
Voordracht 
Het voorstellen van de kandidatuur gebeurt volgens de aanvaardingsprocedure eigen aan de club. 
Veelal is de kandidaat volstrekt in het ongewisse van de lopende procedure inzake de voordracht. 
Mogelijks zal de kandidaat al aan enkele vergaderingen deelgenomen hebben. Tijdens die vergaderingen 
zal de peter zich inspannen om de kandidaat in contact te brengen met de leden van de club, zonder 
nochtans openlijk van zijn kandidatuur gewag te maken. 
De peter moet vermijden de club voor een voldongen feit te plaatsen vooraleer er een principieel akkoord 
bestaat. 
 
Inlichten 
Gedurende de periode van de kandidatuur (tot de aanvaarding) zal de peter, bijgestaan de commissie van 
het effectief, aan de kandidaat uitvoerige en volledige informatie verlenen betreffende: 
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- de geest (motivatie en objectieven) en de structuur van de club en van Lions International, eveneens op 
niveau van district en multiple district 

- de ethiek van het Lions zijn 
- de statuten en clubreglementen 
- de rechten en plichten van een Lion, namelijk wat de club van hem verwacht (aanwezigheid en 

toewijding), wat hij van de club mag verwachten (verrijking van zijn persoonlijkheid, vriendschap) en wat 
hij niet moet verwachten (arrivisme) 

- het leven van de club (activiteiten en organisatie) en zijn leden: de sociale werken van de club, de 
persoonlijke uitgaven en de te besteden tijd 

 
Integreren 
Na de officiële aanvaarding (intronisatie, aanstelling) van zijn petekind, waaraan hij actief deelneemt, houdt 
de verantwoordelijkheid van de peter niet op. 
Hij moet nog: 
- de goede integratie van zijn petekind in de club verzekeren 
- het contact met de clubleden (en de echtgenotes) vergemakkelijken 
- zijn petekind aansporen om: lid te worden van een clubcommissie, deel te nemen aan (zo niet alle dan 

toch zoveel als mogelijk) clubactiviteiten, een vormingsseminarie voor nieuwe leden bij te wonen, mee te 
gaan op interclubbezoeken, de activiteiten van de zone (zonevergadering) en het district (conventie) bij 
te wonen, … 

 
De peter moet een voorbeeld zijn voor zijn petekind. Het is moeilijk aanvaardbaar iemand aan te zetten om 
te doen wat men zelf niet doet. 
 
Steunen 
Tijdens het clubleven moet de peter 
- periodiek zijn petekind evalueren waar hij staat 
- hem bijstand verlenen bij problemen 
- eventueel tussenkomen op vraag van het bestuur of van de commissie van het effectief 
 
Ieder nieuw lid is een potentieel clubvoorzitter. 
 
Het Lionslid dat een kandidaat wil voordragen moet zelf de hierboven punten goed bestuderen en kennen. 
Het is een uitstekende gelegenheid om zichzelf nogmaals te herbronnen. 
 
Opleiding 
In opdracht van het district D112A werd er een informatiebrochure opgemaakt. 
Deze  ‘Welkombrochure voor nieuwe leden’ (ook te beschouwen als ‘Informatie en Heropfrissing voor de 
leden’) wordt regelmatig bijgewerkt. Zij is via elektronische weg beschikbaar of er kan een papieren versie 
bezorgd worden. 
De elektronische versie moet door de aanvrager uitgeprint worden terwijl de papieren versie kan 
overhandigd worden bij de aanvaarding van het nieuw lid. 
Aanvraag via secretariaat D112A of downloaden van de website van district 112A (in pdf-formaat). 
 
 
Eigenlijk zou ieder lid steeds moeten op de vinkenslag liggen en steeds uitzien naar nieuwe potentiële leden: 
die man/vrouw zou goed zijn voor onze club. 
 
 
16.02. Intronisatie van een nieuw lid 
 
De overhandiging van het Lions kenteken aan een nieuw lid is het materiële feit waardoor erkend wordt dat 
(desgevallend, dit afhankelijk van de club, na een proefperiode) de kandidaat door alle leden aanvaard werd 
om lid te worden van hun club en toe te treden tot de internationale vereniging Lions Clubs International. Het 
is een eerbetoon dat niet zonder grond wordt toegekend en dat een belangrijke verbintenis voor het nieuwe 
lid inhoudt. 
Het is dan ook belangrijk dat deze gebeurtenis voor het nieuwe lid, en voor diens partner, op een plechtige 
wijze plaatsvindt en niet schielijk gebeurt. 
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Een nieuw lid in de club opnemen is ook voor de club een gewichtig moment. 
 
 
De intronisatie kan als volgt gepland worden: 
- al dan niet op een feestavond van de club (nieuwjaarsbijeenkomst, machtsoverdracht, …), desgevallend 

in avondkledij, bij voorkeur in aanwezigheid van de partners 
- de aanwezigheid van een districtsdignitaris (gouverneur, gewestvoorzitter, zonevoorzitter, …) zal de 

opname in de internationale Lions vereniging onderstrepen 
- de clubvoorzitter vraagt de peter zijn petekind nogmaals voor te stellen 
- voor de (rechtstaande) vergadering legt de kandidaat voor de clubvlag de eed als Lions af 
- de clubvoorzitter herinnert alle aanwezige Lions dat zij, door hun toetreding, ook dezelfde eed afgelegd 

hebben 
- de clubvoorzitter vraagt de peter de plechtige verbintenis aan te gaan om zijn petekind bij te staan om 

een goede Lion te worden en dit te blijven 
- de clubvoorzitter (of de vertegenwoordiger van het district) speldt het kenteken op, waardoor de 

kandidaat volwaardig lid wordt 
- de clubvoorzitter introduceert de kandidaat als lid van de club 
- de nationale hymne wordt gespeeld 
- een bloementuil of geschenk wordt ter verwelkoming aan de partner overhandigd 
- het nieuwe lid spreekt een dankrede uit 
 
De intronisatie gebeurt met nuchter verstand en volgens de bestaande gewoontes van de club. 
Rekening houdend met bovenstaande uiteenzetting kan overwogen worden om de actuele werkwijze binnen 
de club opnieuw te bekijken. 
 
 
16.03. Waarom nemen Lionsleden vroegtijdig ontslag 
 
Uit onderzoeken blijkt dat er talrijke redenen zijn waarom Lionsleden vroegtijdig hun lidmaatschap opzeggen. 
 
Op de vraag, gesteld aan oud-leden, wat de positieve en negatieve aspecten van de Lions club waren, 
werden volgende antwoorden genoteerd: 
 
t.a.v. de positief ervaren aspecten 
- de vriendschap en de kameraadschap en het ontmoeten van nieuwe mensen 
- het collectief inzetten voor de noden van de gemeenschap, wat een gevoel van voldoening en een 

zekere trots gaf, samen bleek je sterk 
 
de positieve ervaringen bleken de negatieve ervaringen niet te kunnen compenseren, de meest genoemde 
waren: 
- teveel kliekjes, nieuwe leden voelden zich buitengesloten, ze werden niet opgenomen, dit voornamelijk 

door de leden met een langdurig lidmaatschap, gevoelens van isolement en het zich niet comfortabel 
voelen 

- de conservatieve opstelling van de club: weinig ruimte voor nieuwe ideeën en onwil om deze nieuwe 
ideeën uit te voeren, daardoor ziet men de reden voor lidmaatschap vervagen en dit des te meer 
wanneer geen positieve veranderingen worden vastgesteld 

- de geringe deelname van clubleden aan activiteiten: zowat 20 % doet mee, de rest is passief, teveel 
komt op de schouders van te weinigen 

 
Over de vergaderingen zelf: 
- ontevredenheid over de clubbijeenkomsten: ze duren te lang, er wordt weinig gesproken over clubzaken 
- te veel vreemde sprekers en te vaak langdurige maaltijden 
- men wil met Lions en zijn doelstellingen bezig zijn, zoals voetballers lid worden van een voetbalclub om 

te voetballen en niet om te vergaderen 
 
De ondervraagden gaven volgende aanbevelingen: 
- zorg voor en goede, warme, gastvrije ontvangst van de nieuwe leden, een ‘open mind’ en geen kliekjes, 

biedt kameraadschap en vriendschap 
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- geef nieuwe ideeën een kans 
- zorg voor een effectief gebruik van de tijd en geef de leden het gevoel samen iets tot stand te brengen, 

een evenwichtig jaarprogramma is belangrijk 
- geef nieuwe leden het gevoel dat ze erbij horen, dat ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten en nieuwe 

ervaringen kunnen opdoen 
Dit laatste is het meest belangrijke advies. De onmogelijkheid dit laatste te realiseren is de voornaamste 
reden van ontslag. 
 
Het onderzoeksbureau raadde de Lions als organisatie aan zich te beraden over dit rapport en het te zien 
als een stuk gereedschap voor het bepalen van het beleid. Het is nuttig deze liniaal  eens langs uw eigen 
ervaringen en gevoelens te leggen en uw clubgenoten uw bevindingen mede te delen. Zo nodig moet men 
het beleid bijstellen en dan de schouders eronder. Kliekjesgeest is helemaal uit den boze in een Lionsclub, 
dat holt de zaak uit. Zorg goed voor de nieuwe leden, ze komen in de club met veel verwachtingen. Lid 
worden is niet gemakkelijk, het moet dus wel iets bijzonders zijn. 
 
Hoe ontstaat demotivatie 
- slechte of oninteressante vergaderingen 
- financiële problemen, de financiële last ligt te hoog 
- nooit betrokken in comité (commissie) of bestuur 
- persoonlijke conflicten 
- club niet elitair genoeg of te elitair 
- club in de club: sommige leden hebben alles te zeggen en willen oude gewoontes behouden 
- persoonlijke belangen van sommigen 
- niet bereid zijn tot persoonlijke inzet 
- familiale problemen 
- het niet opvangen van de ouderdomskloof 
- te veel activiteiten 
- slechte aanwerving 
 
Hoe kan men motiveren 
- goede planning 
- goede dossierkennis 
- creatief zijn 
- zorgen voor een goede sfeer 
- zorgen voor afwisseling in de vergaderingen 
- vriendschap en verdraagzaamheid 
- zin voor verantwoordelijkheid bevorderen 
 
 
16.04. Bij het overlijden van een Lionslid 
 
zie blz. 56 
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17. De Commissie ‘Prijs van het Nationaal Werk’ 
 
 
17.01 Algemeen 
 
De commissie ‘Prijs van het Nationaal Werk’ werd opgericht in 1958 bij de conventie van Dinant en 
vervolgens door beslissingen op verschillende conventies aangepast aan de veranderende noden. 
Het doel van het Nationaal Werk is onze Lions Clubs er toe aan te zetten om zich kwaliteitsvol in te zetten 
voor goede doelen en de noden van de gemeenschap waarin onze clubs gevestigd zijn. 
 
Deze commissie heeft als opdracht onderzoek en voorstellen te doen betreffende de toekenning van de prijs 
aan die clubs welke beloond moeten worden om hun bijzondere inzet voor gehandicapten, verwaarloosde 
jeugd, noodlijdende en hulpbehoevende bejaarden, of het opsporen en lenigen van geestelijke of materiële 
noden. 
Sinds enkele jaren wordt via het Humanitair Fonds door het MD112 jaarlijks een budget van € 60.000 ter 
beschikking gesteld. 
 
De Nationale Conventie van Huy (1986) voorzag dat een bedrag van maximaal 10% van de totale 
beschikbare som mag voorbehouden worden voor clubs die dezelfde algemene specifieke noden nastreven 
bij manifestaties van hoog cultureel niveau. 
 
In 2018 werden de regels aangepast en enigszins versoepeld op basis van een eerdere rondvraag en 
analyse en met de bedoeling meer clubs te motiveren om deel te nemen. 
Het uitgewerkte reglement vind je verder hieronder en is ook te vinden op de website van het MD en is het 
enige dat telt. 
 
De voorgestelde werken moeten in overeenstemming zij met de Lions waarden. De commissie hecht verder 
aandacht aan: 

- de volgehouden persoonlijke inzet van de leden en desgevallend van hun familie aan de 
verwezenlijking van het voorgestelde werk 

- de omvang van de sociale of culturele actie 
- de hulp bij de uitbreiding en de ontwikkeling van het betrokken werk 

 
Om eventueel van de prijs te kunnen genieten moet de club zich kandidaat stellen en daartoe een volledig 
dossier indienen (van maximum 50 bladzijden) en het neerleggen of laten toekomen in tien (10) gelijke 
exemplaren (en indien mogelijk ook een digitale kopie) bij de voorzitter van de commissie, en dit tegen een 
jaarlijks te bepalen datum Deze datum is normaal de eerste werkdag na 15 november. 
Het adres is : LIONS MD 112 Belgium – Commissie van het Nationaal Werk – Houba de Strooperlaan 90 – 
1020 Brussel. De dossiers blijven eigendom van de commissie. 
 
Deze datum wordt jaarlijks in het Lions-tijdschrift en de Flash en via (digitale) briefwisseling naar de 
clubvoorzitters medegedeeld. Reeds medio augustus zullen de documenten aan de voorzitters toegestuurd 
worden zodat de clubs circa 3 maand de tijd hebben om hun dossier af te werken. 
 
Bij het indienen van haar kandidatuur aanvaardt de club (of groep van clubs) de modaliteiten zoals 
uiteengezet in het reglement. Ze laat de Commissie toe zich ten allen tijde te vergewissen dat het bedrag 
van de Prijs gebruikt is voor het bekroonde werk. 
 
De prijs van het Nationale Werk kan maar toegewezen worden als 

- enerzijds, de club financieel en administratief in regel is bij het indienen van het dossier tot en met 
het statutaire jaar voorafgaand aan het lopend werkjaar en tot en met de datum van het indienen van 
het dossier (in het lopend jaar), dit wil zeggen 

o geen enkele vertraging in de betaling van de bijdragen (zowel District en Multiple District als 
internationaal/Oak Brook) 

o maximaal 2 laattijdige valideringen van het leden-maandrapport (de RME) tijdens het 
lopende jaar en het voorafgaande jaar (validatie uiterlijk de 24ste van de betreffende maand) 

- anderzijds, op het einde van de voorafgaand Lionsjaar 
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o de club het betrokken werk minstens sinds drie jaar steunt, als een hoofdwerk dat de 
meeste aandacht van de club geniet 

o hetzelfde werk niet bekroond werd door de commissie van de prijs van nationaal werk 
binnen de laatste 10 jaar 

o een club (of groep van clubs) kan maximaal drie keer een prijs gekregen hebben per 25 jaar 
- het werk en de begunstigden van het werk moeten zich binnen de grenzen van het MD112 Belgium 

bevinden (volgens beslissing van Nationale Conventie in Binche – 1983) 
 
De commissieleden staan ter beschikking van de clubs voor informatie en advies over het opstellen van 
dossiers. ‘We serve’ is het motto van Lions en van de commissie. 
 
17.02 Reglement 
 
Het reglement wordt ingedeeld in volgende hoofdstukken 
 

1. Missie 
De nationale erkenning en beloning van het uitzonderlijk en volgehouden engagement van Lions 
Clubs en hun leden voor een lokaal project en de goede faam die hieruit voortkomt. 
Belonen en promoten van de excellente “We Serve” focus van onze Lions Clubs. 
Samenwerken met occasionele medewerkers en groepen in projecten en nieuwe doelgroepen 
bereiken. 
 

2. Visie 
De Lions Clubs stimuleren in de service-spiraal van LCI Forward: 
de Lionsclubs worden sterker en attractiever, de service beter en doeltreffender, de hulp bestendigd 
en het imago van Lions beter en bekender. 
Excellence in service nastreven. 
 

3. Commissie – Samenstelling en mandaat 
- Ieder district heeft 2 leden die benoemd worden door de inkomende gouverneur. Het mandaat 

duurt 3 jaar en kan één maal verlengd worden. De benoeming door de inkomende gouverneurs 
zal gebeuren voor eind april, zo niet zetten de zittende leden het mandaat voort. Indien een lid 
zijn mandaat niet kan voortzetten, zal de gouverneur van het betrokken district een opvolger 
benoemen om het mandaat te beëindigen. 

- De voorzitter van de commissie wordt voorgedragen door de CC en aangesteld door de 
Gouverneursraad (GR) voor een periode van vier jaar en moet daarvoor zeker 1 jaar lid geweest 
zijn van de commissie teneinde de continuïteit te verzekeren. 

- De commissie telt dus 9 leden en zal onder zijn leden een vicevoorzitter en een secretaris 
aanduiden. 
De leden van de commissie zijn tweetalig. 
De commissie rapporteert aan de GR en brengt verslag uit over zijn werkzaamheden. 

- De leden van de commissie staan ter beschikking van de clubs van hun (eigen) district voor 
inlichtingen over de kandidatuur, de samenstelling en de uitwerking van de kandidaatsdossiers. 
De leden zullen op de website van Lions Belgium vermeld staan en ook vermeld worden in de 
jaarlijkse oproepingsbrief aan de clubs. 

 
4. Wie kan deelnemen 

Alle Lions Clubs van MD112 Belgium kunnen deelnemen aan de ‘Prijs van het Nationaal Werk’, als 
club of als groep van clubs, in zoverre de hierna volgende regels worden toegepast. 
- Een kandidatuursstellingsdossier moet worden ingediend als antwoord op de vragenlijst die 

jaarlijks in de maand september aan de clubvoorzitter wordt toegestuurd. 
- Het dossier wordt door een Lionsclub ingediend voor een wel omschreven sociaal (of cultureel) 

werk. Juridische persoonlijke verantwoordelijkheid voor het gesteunde werk is geen vereiste. 
- Als er een groep van clubs een dossier indient zal één club de taak van contactclub op zich 

nemen en als contact fungeren met de commissie. 
- De club moet financieel en administratief in orde zijn voor het vorig statutair jaar en het lopende 

jaar bij het indienen van het dossier in de maand november. 
- Volgende afwijkingen leiden tot uitsluiting: 
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o méér dan 45 dagen vertraging bij betaling van bijdragen voor een bedrag groter dan 50 
US$ aan het District, het Multiple District of LCI (Oak Brook). 

o laattijdige indiening of geen validatie via internet van maximaal 2 RME’s 
(maandrapporten) op de betreffende periode, zijnde het vorig werkjaar en het lopend 
jaar tot datum van indienen van het dossier 

o de CC en het nationaal secretariaat zullen dit op vraag van de commissie Nationaal 
Werk aan de commissie melden 

- Het betrokken werk moet het hoofdwerk zijn van de club zoals omschreven in de paragraaf 
hierna. 

- Het werk, zowel de maatschappelijke zetel als de begunstigden, moeten zich in België bevinden. 
- Het werk mag niet de ‘Prijs van het Nationaal Werk’ behaald hebben in de 10 jaar voorafgaand 

aan een nieuwe kandidaatsteling. 
- Indien het een ‘zusterwerk’ of een afzonderlijk departement betreft van het hoofdwerk, onder 

éénzelfde juridische entiteit, zal de commissie evalueren of het wel over een ander sociaal 
project gaat en de regel van 10 jaar niet dient toegepast te worden. 

- Dit belet niet dat een club volgens de normale procedures en zonder die wachttijd van 10 jaar 
een nieuwe kandidatuur kan indienen voor een ander sociaal of cultureel werk, dat ondertussen 
een hoofdwerk geworden is en van de volledige aandacht en voorkeur van de club en haar 
leden geniet. 

Het is de club, dus het geheel van de leden die een kandidatuurstelling indient. Dit dossier zal door 
de commissie van het ‘Nationaal Werk’ worden onderzocht op de daadwerkelijke realisaties van de 
club en haar leden voor het ingediende werk. Dit betekent dat het dossier moet beklemtonen wat de 
Lions gedaan hebben voor hun hoofdwerk gedurende de drie jaar die het indienen van het dossier 
voorafgaan. Het zijn inderdaad niet de projecten zelf die een prijs behalen maar de Lionsclub en 
haar inzet, wat niet inhoudt dat de commissie geen rekening houdt met het sociaal doel van het werk 
evenals waaraan de prijs zal besteed worden. Dit betekent dat zowel de club als het werk minstens 
drie jaar moeten bestaan. 
 

5. Definitie van hoofdwerk 
Om door de commissie beschouwd te worden als een hoofdwerk dient het voorgestelde werk te 
beantwoorden aan de volgende criteria: 
- Het werk wordt door alle Lions van de club gesteund op basis van een vrijwillige beslissing die 

genomen is tijdens een rechtsgeldige vergadering van de club. 
- Het werk moet reeds gedurende drie opeenvolgende statutaire jaren genoten hebben van de 

verbintenissen en de financiële steun van de club bij het indienen van het dossier. 
- Hulp als manpower zal ook door de commissie in aanmerking genomen worden. 
- Het werk moet bijdragen aan de goede faam van de Lions, de club en het Lionisme in het 

algemeen, in de gemeente of stand waar de club gevestigd is, in de plaatselijke of nationale 
media, in officieel gepubliceerde documenten door de verantwoordelijke van het werk of ook nog 
in de brochures van het District of het Multiple District. 

 
6. Dossier – Indienen en samenstelling 

- Ieder jaar voor 1 september zal de CC en de voorzitter van de commissie ‘Prijs van het nationaal 
Werk’ een brief sturen aan de voorzitter van alle Lions Clubs van het Multiple District 112 
Belgium om de Lions Clubs uit te nodigen om deel te nemen aan de prijs van het nationaal werk. 

- De samenstelling van de commissie en de verwijzing naar het reglement van de prijs van het 
nationaal werk zullen in de brief vermeld worden en er zal een vragenlijst bijgevoegd worden, op 
basis van dewelke het dossier moet opgemaakt worden. 
Het dossier voor de kandidatuur moet in tien (10) exemplaren opgemaakt worden, één voor 
ieder lid van de commissie en één voor het archief van het MD112. 
In de brief wordt de datum vermeld tegen dewelke het dossier moet ingediend zijn op het 
nationaal secretariaat van Lions Clubs MD 112 Belgium, uiterlijk de eerste werkdag na 15 
november. 

- Het dossier moet de commissie toelaten de inzet van de Lions Club (of clubs) te kennen, het 
belang van het gesteunde werk en de weerslag ervan in de maatschappij. Het dossier kan 
aangevuld worden met jaarrekeningen, werkingsverslagen, persartikels, brochures, foto’s en zo 
meer, teneinde de commissie te informeren. 
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7. Werking van de Commissie 
- De commissie zal in de maand juli de brief aan de clubs en de vragenlijst opstellen en 

overmaken aan de CC van het MD. Uiterlijk 1 september wordt de brief aan iedere voorzitter van 
een Lions club in het MD 112 toegestuurd. 

- In de tweede helft van november vergadert de commissie en duidt per dossier twee 
verslaggevers aan die niet tot het district van de club van het ingediende werk behoren. 

- De clubs wiens dossier niet weerhouden wordt zullen een brief ontvangen met de reden 
daarvan. De club waarvan het dossier geweigerd werd kan het (eventueel aangepaste) dossier 
het volgende jaar of later opnieuw indienen. 

- De verslaggevers kunnen de Lions Club contacteren om bijkomende inlichtingen of om 
opheldering op bepaalde punten die in het dossier aangehaald werden te bekomen. 

- In januari komt de commissie opnieuw samen om de verslagen te horen en de bezoeken aan de 
clubs en werken te plannen. Deze bezoeken vinden plaats op zaterdagen in februari, maart en 
april. Alle leden bezoeken in principe alle werken. 

- Eind april, begin mei komt de commissie samen ‘in conclaaf’ om de eindbeoordeling te maken 
van de ingediende dossiers. De voorzitter van de commissie brengt verslag uit bij de CC en de 
GR over het resultaat van het conclaaf. 

- Het palmares van de ‘Prijs van het Nationaal Werk’ zal op de nationale conventie van het MD 
112 worden bekendgemaakt en de prijzen worden door de voorzitter van de commissie, de CC 
en de gouverneur van het betrokken district uitgereikt. De clubs-laureaten zullen vergezeld zijn 
van een delegatie van het desbetreffende werk. 

 
8. Beoordelingscriteria van het werk 
 

8.1 Financieel 
- Het werk moet reeds gedurende drie opeenvolgende statutaire jaren genoten hebben van de 

verbintenis en de steun van de club bij het indienen van het dossier. 
- Het werk moet reeds gedurende drie opeenvolgende jaren ondersteund zijn, waarbij de som van 

de totale bestedingen aan het werk gedurende vier jaar minimum 40% moet zijn van het tot 
bedrag besteed aan de sociale werken van de club (zie verder de vragenlijst). 
Indien de club minstens drie belangrijke Belgische werken ondersteunt, kan worden afgeweken 
van bovenvermelde 40%-regel onder volgende voorwaarden: 

o de drie werken moeten samen 70% van de sociale inkomsten toegewezen krijgen 
o indien meerdere clubs een werk steunen dienen de sociale uitgaven van de leader-club 

30% voor dat werk te zijn, of 60% voor de drie grootste werken  
o voor de andere steunende clubs dient de steun aan het werk 20% van de sociale 

uitgaven of minstens 5.000 € per jaar te zijn 
 

8.2 Vragenlijst 
- Gelieve in de vragenlijst het meest correcte antwoord aan te duiden. 
- Het totaal van de punten is de som van de eerste 3 antwoorden. Deze antwoorden zullen door 

de commissie geëvalueerd worden aan het hand van het dossier. 
 10 punten 8 punten 6 punten 
Percentage van de totale 
bestedingen aan het werk gedurende 
drie jaar op het totaal bedrag besteed 
aan de sociale werken van de club 

>40% 30-39% <30% 

Medewerking (bv. raad van bestuur, 
advies, manpower, …) 

gehele club 2>5 personen 
van de club 

1 persoon 
van de club 

Publiciteit en goede faam van Lions heel visibel in de 
gemeenschap, zowel 
in het straatbeeld als 
in publicaties 

artikels in de 
pers 

vermelding 
in 
Lions-
publicaties 

Totaal van de punten Maximum 30 punten 
 

8.3 Betrokkenheid 
- Algemene betrokkenheid van de club en haar leden bij het werk 

(max. 10 punten) 



Vademecum voor Clubverantwoordelijken – Lions-jaar 2020-2021 
- blz. 68 - 

 
8.4 Noden en behoeften van het werk zelf en ten opzichte van de omgeving 
 (totaal 30 punten) 
- beoordeel de financiële toestand van het werk aan de hand van beschikbare jaarrekeningen of 

overzichten van inkomsten en uitgaven 
(max. 5 punten) 

- beoordeel de financiële behoefte van de bestaande en lopende projecten en de behoefte van 
het voorgestelde hoofdwerk 
(max. 10 punten) 

- beoordeel de inzet van het personeel of reguliere helpers 
(max. 5 punten) 

- beoordeel of de omgeving (sociale) nood heeft aan het project, of indien het een cultureel project 
is, beoordeel het cultureel belang 
(max. 5 punten) 

- is het werk gekend in de omgeving 
(max. 5 punten) 

 
8.5 Bekendheid, imago en overeenstemming met Lions (organisatie, waarden) 
 (totaal 30 punten) 
- heeft het werk reeds aandacht gekregen in lokalen, regionale of nationale media? 

(max. 5 punten) 
- werd het werk vernoemd in interne publicaties van Lions? 

(max. 5 punten) 
- heeft het werk Lions vernoemd bij externe publicaties? 

(max. 5 punten) 
- kan het werk ondergebracht worden bij één van de werkgebieden die door het LCIF naar voor 

worden geschoven? (zicht – armoede – honger – kinderkanker – diabetes) 
(max. 10 punten) 

- is de naam Lions binnen of buiten de lokalen van het werk ergens duidelijk aanwezig? 
(max. 5 punten) 

 
9. Bedrag van de ‘Prijs van het Nationaal Werk’ 

- De dotatie van de Prijs van het Nationaal Werk is 60.000 € en is het budget van MD 112 
Belgium dat door de jaarlijkse algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

- De eerste prijs bedraagt 20.000 €. 
Het bedrag dat toegekend wordt aan de volgende laureaten zal gebaseerd zijn op de verdienste 
van de ingediende dossiers waarbij bovenvermelde beoordelingscriteria in acht genomen 
worden. 

- Het totale bedrag toegekend aan culturele dossiers mag maximaal 10% van het toegewezen 
budget zijn. 

- Elke bekroonde club verbindt er zich toe de totale bekomen prijs binnen de 12 maanden na 
ontvangst aan het ingediende werk over te maken en commissievoorzitter hiervan te berichten. 

 
 
Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij contactpersonen van ons district 

PDG Henri Bouckaert, LC Wetteren Rozenstreek 
Lion Werner Van Oosterwyck, LC Oostende 

 
Verdere info ook te vinden op de website: www.lions.be 
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18. LCIF – Lions Clubs International Foundation 
 
 
Het LCIF werd gesticht in 1968, is de sociale arm (het liefdadigheidsinstrumentarium) van Lions Clubs 
International en is het grootste private fonds ter wereld. Het ondersteunt over gans de wereld Lions Clubs 
die zich inspannen ten voordele van plaatselijke of grensoverschrijdende gemeenschapswerken. LCIF maakt 
het de Lions mogelijk om efficiënt te helpen bij algemene humanitaire problemen. 
Het doet dit door middel van geldelijke steun voor humanitaire dienstverlening. 
 
LCIF is bij ons eerder minder gekend en wordt op het niveau van de clubs in D112A (en ook in MD112) te 
weinig gebruikt. Dit komt door de aanvankelijk eerder gebrekkige info vanwege Oak Brook. Thans is er dank 
zij internet veel meer informatie beschikbaar. 
 
LCIF werd door ‘the Financial Times’ uitgeroepen als de meest efficiënt werkende belangrijke NGO ter 
wereld om mee samen te werken ! 
Het Fonds werd kreeg vanwege de ‘Charity Navigator’ (zie ook www.charitynavigator.org) voor het achtste 
jaar op rij 4 sterren toegekend. Deze kwalificatie wordt toegekend op basis van de doorzichtigheid van de 
financiële structuur en doorstroming van de gelden. 
 
Het is een fonds dat jaarlijks 35 tot 50 miljoen USD besteed. 
Sinds de oprichting in 1968 werden intussen meer dan 13.000 dossiers goedgekeurd en gefinancierd en dit 
voor een totaalbedrag van meer dan 1 miljard USD; 
 
 
Werking 
Het fonds kent verschillende ‘grants’ (dit zijn  de subsidies of beurzen die toegekend worden): 
 
Er zijn 2 grote groepen : Foundation Grants (toegekend door LCIF – Lions Clubs International Foundation) 
en Association Grants (toegekend door LCI Lions Clubs International). 
Op de website vind je verdere informatie betreffende voorwaarden en aanvragen. 
 
LCIF-beurzen 

- Sigth First grants 
worden toegekend voor en breed gamma aan projecten in verband met blindheid, 
slechtziendheid, diabetische blindheid, trachoom, glaucoom/rivierblindheid, niet-gec 
orrigeerde oogafwijkingen,  
LCIF is lid van ‘Vision 2020: The Right to Sight’, een coalitie van 26 niet-gouvernementele 
organisaties werkzaam om vermijdbare blindheid tegen 2020 uit de wereld te helpen.  
Sight First is het algemeen Lions initiatief om wereldwijd blindheid en slechtziendheid te 
bevechten. 

- matching grants 
dat waren voorheen de ‘standard grants’ 

worden toegekend voor steun aan Lions bij het realiseren van humanitaire projecten die de 
financiële mogelijkheden van de lokale Lions club(s) overstijgen : voor grootschalige 
humanitaire projecten die tegemoetkomen aan onvervulde behoeften 

- diabetes grants 
Diabetes is een snelgroeiende zorg voor de mensheid over geheel de wereld. In een poging 
om de prevalentie van deze ziekte te verminderen ondersteunen diabetesprojecten 
doorgaans preventie, educatie en verbeterde toegang tot behandeling voor populaties met 
onvoldoende voorzieningen/ 

- disaster grants 
voor onmiddellijke bijstand toekend aan Lionsdistricten ingevolge plaatselijke natuurrampen 
(orkanen, overstromingen, branden en andere verwoestende rampen) 

- disaster preparedness grants 
rampenparaatheidssubsidies ter ondersteuning van districten die geïnteresseerd zijn is 
samenwerking met lokale autoriteiten en andere maatschappelijke organisaties om 
toekomstige hulpacties te plannen en voor te bereiden 

http://www.charitynavigator.org/
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- emergency grants 
betreffen noodhulpfinanciering voor voedsel, water, kleding en medische benodigdheden 
toekend aan Lionsdistricten ingevolge plaatselijke natuurrampen (orkanen, overstromingen, 
branden en andere verwoestende rampen) 

- Lions Quest grants 
Lions Quest is het sociale en emotionele leerprogramma van LCIF gericht op het aanleren 
van positieve levensvaardigheden voor kinderen. 

- designated grants 
Dit zijn aangewezen (toegewezen) subsidies.  Het zijn beperkte middelen voor een bepaalde 
doel en voor het ondersteunen van specifieke projecten gebaseerd op fondsen die door 
particulieren aan LCIF werden gestort voor een welbepaald project. 
Recent aangewezen projecten zijn vluchtelingenhulp en het mazeleninitiatief.  

- Leo grants 
worden toegekend aan Leo-projecten en stellen Leo’s in staat om hun eigen service-
projecten te plannen en te implementeren. 
Prioritaire overweging wordt gegeven aan projecten die een impact hebben op het gebied 
van diabetes, milieu, honger, visie (zicht) en kinderkanker; 

- district of club-community impact grants 
ondersteunt lokale projecten op club- en/of districtsniveau 

- humanitarian grants 
Humanitaire hulpverlenging vormt de kern van het werk van LCIF en Lions. Lions 
identificeren de belangrijkste behoeften en LCIF ondersteunt hen bij humanitaire 
inspanningen die de levensverwachting van mensen over de gehele wereld veranderen 

- humanitarian award winners 
De ‘Lions Humanitarian Award’ is de hoogste eer van de vereniging, toegekend aan een 
individu of organisatie met voorbeeldige humanitaire inspanningen; 

- community recovery grants 
zijn communautaire herstelbeurzen en helpen districten in het ondersteunen van korte 
termijn opruim- en herstellingsinspanningen in situaties waarin andere organisaties al aan de 
onmiddellijke behoeften hebben voldaan 

- major catastrophe grants 
worden toegekend voor wederopbouwprojecten voor de lange termijn, dit ingevolge rampen 
met grote internationale gevolgen 

 
LCI-beurzen 

- women & family grants 
- membership development grants 
- PR-grants 

 
 
LCIF wordt gefinancierd door schenkingen en legaten, zowel vanwege Lions als van niet Lions, door giften 
van clubs en districten (bijdragen) en van allerlei stichtingen. Er zijn geen automatische bijdragen, noch 
lidgelden vanwege Lions Clubs International.  
De werkingskosten belopen ongeveer 9% maar worden volledig gedekt door de intresten op beschikbare 
financiële middelen (bijvoorbeeld nog niet uitgegeven giften Campaign Sight First II voor welbepaalde 
projecten, gespreid in de nabije toekomst). 
 
Een zeer belangrijke bron van inkomsten komt van het financieringsprogramma Melvin Jones Fellowship. 
Een Lion wordt Melvin Jones Fellow (MJF) door een gepersonifieerde of persoonlijke gift van 1.000 USD 
(per niveau). 
Bijna 200.000 Lionsleden werden MJF of kregen het fellowship uit erkenning vanwege hun club, hun zone of 
hun district aangeboden. Een MJF-erkenning kan ook door een Lionsclub uitgereikt worden aan 
verdienstelijke niet-Lions-leden. 
 
Om een betere kennis van LCIF te waarborgen bij de clubs en bij de leden werd vorig jaar de functie van 
LCIF-clubcoördinator in het leven geroepen. Deze functie wordt conform de internationale statuten jaarlijks 
toegewezen aan de immediate past-voorzitter.  
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De LCIF-clubcoördinator staat in voor het verzekeren van informatie over LCIF, de promotie ervan alsook het 
ondersteunen van een recurrente financiële steun door de respectievelijke clubs aan het LCIF. 
 
 
Adres: Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
 300 W 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois (IL) 60523-8842 
 USA 
U kunt het LCIF-secretariaat bereiken 

Tel  : 00-1-630/571-5466 (let op het tijdsverschil) 
Fax  : 00-1-630/571-5735 
Email  : lcif@lionsclubs.org 
Internet  : www.lcif.org 

 
 
De verantwoordelijke voor het LCIF-programma: binnen district 112A is Lion Jan Robyn van LC Heuvelland 
Je kunt hem bereiken via 
 Adres  : Diksmuidseweg 50 – 8900 Ieper 
 Tel  : 057/218937 en 0497/373660 
 Email  : janrobyn@skynet.be 
 

mailto:lcif@lionsclubs.org
http://www.lcif.org/
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19. Jeugdprogramma’s 
 
 
19.01 Youth Exchange & Youth Camp 
 
Aan alle jongeren van alle werelddelen, individueel of in groep, mogelijkheden aanbieden van welslagen, 
van samenwerking, van dienstbaarheid en van intellectuele ontwikkeling door nieuwe activiteiten te 
scheppen, welke aanzien worden als bevorderend voor de ontplooiing van deze jongeren. 
 
Binnen Lions is er een programma voor uitwisseling van jongeren: Youth Exchange. 
 
Wat is Youth Exchange? 
- de mogelijkheid om specifieke cultuur, diversiteit en levensgewoonte van een bepaalde regio te 

ontdekken 
- samen met andere jongeren 
- tijdens een georganiseerd verblijf 
Voor wie is Youth Exchange? 
- voor jongeren tussen 17 en 21 jaar 
- gesponsord door een Lions club 
- bekwaam om België te vertegenwoordigen 
- bereid om andere gewoontes en culturen te aanvaarden 
Objectieven 
- jongeren van verschillende landen samenbrengen om met elkaar van gedachten te wisselen 
- mogelijkheid van culturele uitwisseling 
- bevorderen van de internationale verstandhoudingen 
- werken aan een wereld van vrede en begrip 
- aanzetten tot respect voor de meningen van anderen 
Afspraken 
- verplichting tot wederkerigheid 
- ophalen en terugbrengen van de deelnemers naar en van het kamp 
- de ‘sponsorclub’ is mede verantwoordelijk voor de wederkerigheid 
- er worden geen vergoedingen uitbetaald 
 
Voor meer info: 
- link naar het programma youth exchange: Lions.be>programma’s>youth exchange 
- link naar de internationale website youth exchange 
 
Er is ook een programma van Internationale jongerenkampen (Youth Camp), dit wordt elk jaar in ons 
multiple district georganiseerd in samenwerking met D113 Luxemburg. 
Binnen MD112 gaat jaarlijks een jeugdkamp door, om beurten georganiseerd door een van de districten. 
Als het eigen district niet aan de beurt is voor de gehele organisatie van het kamp, dan moet het sowieso 
één uitstap organiseren en bekostigen. 
 
Sedert enkele jaren wordt voor een vaste plaats gekozen om het kamp te laten doorgaan, dat is in de 
gemeente Dworp. 
Het camp van 2020 werd omwille van de corona-regelgeving geschrapt. 
 
Lion Pascal de Moor van LC De Pinte Millennium, is binnen het district verantwoordelijk voor de Youth 
Exchange & Youth Exchange 
 
Coördinaten Pascal de Moor 
 Adres  : Butsegem 2 – 8572 Kaster 
 Telefoon : 0495/840021 
 Email  : pascaldemoor@telenet.be 
 
 
19.02. De Leo’s 
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Leo (Leadership – Experience – Opportunity) is een programma dat door Lions International onderschreven 
werd. 
Het betreft de organisatie van serviceclubs voor jongeren die in de geest van de Lions activiteiten voor 
minderbedeelden organiseren. 
De clubs zijn gemengd en de leden zijn tussen 18 en 30 jaar (limietleeftijden). 
 
De Leo’s hebben een eigen structuur binnen het MD112, met een nationale voorzitter, met twee nationale 
ondervoorzitters (een Nederlandstalige en een Franstalige) en een nationaal bestuur, met districtsvoorzitters 
en districtsbesturen. Een Leo gewest komt overeen met een Lions district. 
Er zijn 34 clubs werkzaam in MD112., de helft daarvan is actief binnen ons Lions-district 112A! 
 
 
Het bestuur van het Leo-District 112A voor 2020-2021 ziet er als volgt uit: 
- voorzitter  :  
- vicevoorzitter NL :  
- vicevoorzitter FR :  
- secretaris  :  
- penningmeester :  
- ILO   :  
 
 
Binnen D112A zijn een aantal clubs werkzaam, sommige sinds meer dan 30 jaar. 
De meeste clubs hebben van nature uit moeilijkheden inzake aanwerving, omwille de eerder beperkte 
duurtijd van lidmaatschap en vooral gezien de leeftijdslimiet. Er is een vlug ledenverloop. De gemiddelde 
leeftijd bij aanvaarding in een Leo Club is ca 23 jaar en na 30 jaar is het bij de Leo’s gedaan. Een ‘gevulde’ 
carrière is dus gemiddeld slechts een zevental jaar. 
 
Iedere Leoclub wordt gepeterd door een (soms door meerdere) erkende Lionsclub(s). 
Iedere Lionsclub heeft intern een contactpersoon (Leo Guide) voor zijn petekind. 
Volgens de internationale statuten werkt de Leo-club onder de verantwoordelijkheid van de Lions-peterclub. 
Er zijn contacten op de diverse echelons. De contacten kunnen evenwel niet intens genoeg zijn. 
 
 
 Leo Clubs actief in D112A  charter  peterclub 
 

Leo Club Aalst    10/11/1975 LC Aalst 
Leo Club Audenaerde   15/03/1997 LC Oudenaarde 
Leo Club De Vier Ambachten  28/02/1998 LC Zelzate Krekenland 
Leo Club Denderleeuw Denderleo’s 23/09/2017 LC Denderleeuw Denderlions 
Leo Club Gent Klokke Roeland  19/01/1991 LC Gent Leieland 
Leo Club Geraardsbergen i.o.  16/11/2019 LC Geraardsbergen 
Leo Club Ghent    18/03/1978 LC Gent Gand 
Leo Club Herzele   20/03/2015 LC Herzele 
Leo Club Heuvelland   03/11/2018 LC Heuvelland 
Leo Club Kortrijk   23/03/1990 LC Kortrijk-Leie 
Leo Club Menen   16/04/1998 LC Menen 
Leo Club Ninove   20/10/2001 LC Ninove 
Leo Club Oostende   16/03/1991 LC Oostende 
Leo Club Roeselare   25/04/1981 LC Roeselare 
Leo Club Schelde Leie     LC De Pinte Millennium 
Leo Club Waregem   10/11/1989 LC Waregem 
Leo Club Wetteren   27/09/2003 LC Wetteren Rozenstreek 

 
Een belangrijke jaarlijks terugkerende Leo-activiteit is de NASOC (nationale sociale activiteit), waar alle 
clubs met hun doelgroepen samenkomen voor een jaarlijkse gemeenschappelijke activiteit. Dit gaat meestal 
door in een pretpark en wordt om beurten door een van de districten georganiseerd. 
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De Leo organisatie mag beschouwd worden als een meer dan gemotiveerde ‘annex’ van de Lions, maar zal 
slechts een annex blijven indien de Lions de Leo’s niet betrekken, op een jeugdige en moderne manier en 
met de Lions gedragscode en doelstellingen in het achterhoofd, in de Lions organisatie. 
Leo’s vormen een ideale basis voor recrutering.  
 
Voor contacten kunt U terecht bij 
- de respectievelijke clubvoorzitters: hun coördinaten zijn opgenomen in het Lions directory 
- de Leo Guides: zie bij de peterclubs in de directory (code LG achter de naam) 
 
 
Ook kunt U terecht bij Lion Kristof De Roy van LC Ninove, binnen het district verantwoordelijk voor de Leo’s 
(District Leo Advisor) 
Coördinaten 
 Adres  : Frans Devoghellaan 20 – 1750 Lennik 
 Gsm  : 0478/644638 
 Email  : dr.kristof@telenet.be 
 
 
De contactpersoon van de Leo’s in het kabinet is Jeroen Roelandt van Leo Club Ninove 
 Adres  : Bremtstraat 90 – 1790 Affligem 
 Gsm  : 0472/582542 
 E-mail  : roelandtjeroen@gmail.com 
 
 
Voor info kunt U ook terecht op de web 

- rechtstreeks  : www.leoclubs.be 
- via de link vanaf : www.lions.be 

 
 
19.03 Young Ambassador Award 
 
Opgericht in 2001, heeft de “Young Ambassador Award” (YAA) tot doel, jaarlijks in de aanwezigheid van alle 
clubs van het district, verenigd op de districtsconventie, die jongere te huldigen en te belonen die door 
zijn/haar persoonlijke inzet resultaten behaald heeft op sociaal vlak en een voorbeeld kan zijn voor andere 
jongeren. De modaliteiten en regels tot deelname aan de YAA zijn duidelijk omlijnd. 
 
De commissie YAA bestaat uit 3 leden en staat onder toezicht van de districtsverantwoordelijke voor 
jeugdwerking aan wie zij regelmatig verslag uitbrengt. 
 
Alle Lions clubs van het district kunnen deelnemen. De kandidatuur en het bijhorende dossier zullen door de 
Lions Club worden voorgesteld aan de commissie YAA. Deze zal het dossier bestuderen en evalueren. 
Voorwaarden 

- met betrekking tot een jongere van min. 15 en max. 18 jaar oud per 30 juni van het kalenderjaar 
(voorafgaand aan het Europa Forum) 

- persoon moet woonachtig zijn in België 
- YAA wordt toegekend voor de daadwerkelijke realisaties van een persoon, niet van een organisatie 
- een club mag meerdere dossier insturen, evenwel met een max. van 3 
- voldoen aan de administratieve regels (uiterste inschrijvingsdatum is 1 maart) 

 
Dossiersamenstelling 
Tijdens het lopende werkjaar wordt aan elke club meermaals een schrijven gericht met de nodige richtlijnen 
betreffende de kandidatuurstelling voor de YAA. Dat omvat: een vragenlijst over de voorgestelde persoon, 
over de wisselwerking tussen de club en de voorgestelde persoon, over de rol van de voorgedragen persoon 
op sociaal vlak. Limietdatum is eind maart van het lopend werkjaar. 
Het dossier is één van de twee informatiebronnen voor de commissie om het werk te beoordelen; de tweede 
is het bezoek of gesprek, als dit mogelijk is, aan of met de kandidaat zelf. 
 
De commissie beoordeelt niet de clubs! 
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Er wordt gekeken naar de verdienstelijkheid van de jongere binnen zijn/haar gemeenschap, school, 
vereniging, … Verder wordt er gekeken naar het bestendig karakter van het voorgestelde project of initiatief. 
Kandidaten kunnen gevonden worden in verschillende domeinen: werken met ouderen, werk binnen 
jeugdorganisaties, werken binnen vrijwilligersorganisatie, … 
 
De laureaten krijgen een oorkonde en ontvangen tevens een geldprijs. Er zijn maximaal 3 winnaars en zij 
ontvangen respectievelijk € 500, € 300 en € 200. 
De voorstellende club ontvangt als blijk van (h)erkenning een certificaat. 
De winnaar krijgt tenslotte nog een artikel met foto in de Flash en in de Lion. 
 
De winnaars van de districten mogen deelnamen aan de nationale wedstrijd. De nationale winnaar krijgt een 
ticket voor het Europaforum waar hij/zij  mag meedoen aan de Europese wedstrijd met een prijzenpot van € 
5.000. De geldprijs moet besteed worden aan het voorgestelde project. 
 
Wees fier op die jongeren die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun gemeenschap. Deze jongeren moeten 
gesteund en gemotiveerd worden voor de inspanningen die zij leveren. 
 
 
U kunt terecht bij Lion Christian Gelijkens van LC Waasmunster Scaldiana binnen het district contactpersoon 
voor de Young Ambassador Award. 
Coördinaten  
 Adres  : Antwerpsesteenweg 176C – 9140 Tielrode 
 Telefoon : 0477/317753 
 Email  : christian.gelijkens@telenet.be 
 
 
19.04. Vredesposter 
 
Het programma ‘Vredesposter’ (peaceposter) is een initiatief van LCI en is een middel bij uitstek om het 
Lions-imago op een dynamische manier te versterken. Deelnemen vergt slechts een kleine inspanning en de 
kost is verwaarloosbaar. 
 
Er wordt door het MD jaarlijks deelgenomen aan de internationale wedstrijd Vredesposter. Daartoe wordt 
een nationale selectiewedstrijd georganiseerd, alsook een preselectie per district. De kandidaten worden 
voorgedragen door de plaatselijke Lionsclubs die hiertoe solliciteren bij de scholen. Alle Belgische Lions 
Clubs hebben de mogelijkheid om deel te nemen. 
 
Waarom hebben clubs deelgenomen aan de wedstrijd ? 
De organisatie van de vredesposter is een middel bij uitstek om : 
- de Lions-organisatie bekend te maken bij een breder en jonger publiek 
- contact te leggen met ouders van jongere gezinnen (aanwervingspolitiek) 
- de clubwerking te stimuleren 

Het laat leden toe te werken rond een bepaald thema. Dit draagt bij tot een aangename sfeer binnen de 
club. 

 
De wedstrijd is open voor kinderen tussen 11 en 13 jaar oud (op 15 november van het betrokken jaar). 
Overeenstemmend de wedstrijdreglementen moeten de kinderen de middelen van hun keuze gebruiken om 
hun interpretatie van het opgelegde thema te tekenen, te schilderen of te schetsen. 
 
Teneinde voldoende voorbereiding te hebben (lees: voldoende tijd voor rekrutering in de scholen en 
desgevallend het organiseren van een plaatselijke selectie) werd beslist om in alle districten op hetzelfde (in 
het begin van het schooljaar) moment met de wedstrijdactiviteiten te starten. 
 
In september/oktober ontvangen de voorzitters een uitnodiging om deel te nemen aan deze wedstrijd. 
Tot december worden de scholen en andere instellingen aangesproken om deel te nemen en in januari gaan 
de deelnemers aan de slag. 
Ieder jaar is het thema een variatie op het onderwerp ‘vrede’. 
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Het gaat evenwel niet vanzelf. 
De organisatie van de vredesposter vraagt een inspanning. 
Voor de (nieuwe) clubvoorzitter : hoe meer clubleden je kan betrekken, hoe beter de clubsfeer. Je kan het 
beperkt houden (bv. slechts één school aanspreken), of er een heus evenement van maken en bv. zelfs een 
clubtentoonstelling houden. 
 
 
Programma en technische gegevens 
Grosso modo kan als volgt gesteld worden: 
- fase 1: de club 

De club gaat op informatietocht in hun werkgebied en stellen scholen (academies, gewone 
onderwijsinstellingen, jeugdateliers, …) voor om mee te werken aan de wedstrijd. De club 
organiseert intern een selectie (binnen de deelnemen inrichting, op breder niveau zo er verschillende 
klassen deelnemen). Er kunnen zoveel scholen deelnemen als de plaatselijke club dit wil. 

- fase 2: het district 
De sponsorende clubs maken een preselectie van de beste posters per school en sturen deze naar 
het door de districtsverantwoordelijke aangeduide adres. Deze stelt zijn jury, bestaande uit een 
oneven aantal leden (min 5), samen, waaronder de Gouverneur als voorzitter. De juryleden zijn bij 
voorkeur kunstenaars en beroepslui uit de grafische wereld, niet noodzakelijk Lionsleden. In elk 
district gaat de proclamatie van de laureaat en de eervolle vermeldingen gepaard met een 
tentoonstelling van de beste posters. 

- fase 3: het multiple district 
De commissievoorzitter organiseert, samen met het district dat de vorige laureaat leverde, een 
tentoonstelling van de beste posters uit de 4 districten. De laureaat wordt gekozen uit de 4 
districtslaureaten. 

- fase 4: internationaal 
De organisatie van de Vredesposter (op clubniveau) vraagt wel degelijk een inspanning. 
Hoe meer clubleden er hierbij kunnen betrokken worden, hoe beter de clubsfeer. De vredesposterwedstrijd 
is een middel bij uitstek om clubleden te dynamiseren. De club kan het beperkt houden door bv. slechts één 
school aan te spreken, maar kan er evenzeer een heus evenement van maken door verschillende scholen 
uit het werkingsgebied uit te nodigen om deel te nemen of door bvb. een clubtentoonstelling te houden … 
 
Prijzen 
- op districtsniveau: € 250 als hoofdprijs, en 2 x € 125 aan troostprijs (voor een eerste en tweede reserve 
- op Multidistrictsniveau: € 400 voor de nationale laureaat 
- op clubniveau: te organiseren door de desbetreffende club 
 
Kalender 
Het verloop en de timing wordt opgelegd door Lions Internationaal, maar spijtig genoeg volgt de timing van 
de wedstrijd niet het Lionsjaar, maar wel het kalenderjaar. 
Voorziene planning: 
- september: aankondiging van de wedstrijd 
- januari: bekendmaking van het opgelegde wisselthema 
- dag van de districtsconventie = selectie voor het district 
 
Op de jaarlijkse “kidsday for peace” worden de laureaten van de districten samen met hun ouders en 
eventueel leerkrachten persoonlijk uitgenodigd. De Kidsday gaat sinds kort door in Bobbejaanland (dat was 
vroeger in Kinepolis in Brussel).. Er zijn 120 dag-tickets beschikbaar voor de kinderen. Naast een dag ‘spel’ 
is er uiteindelijk de proclamatie. 
Uit de winnaars van elk district wordt op de “kidsday” de nationale winnaar gekozen 
 
 
De districtsverantwoordelijke is Lion Tine Joye van LC Oostende BO4 
Coördinaten 
 Adres  : Stuiverstraat 1 – 8490 Varsenare 
 Telefoon : 0475/624318 
 Email  : tinejoye@gmail.com 
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19.05 Muziekwedstrijd 
 
Algemeen 
Lions Clubs International hecht veel belang aan financiële hulp en begeleiding van de jeugd. 
De Europese Lions Clubs hebben deze missie verder uitgebreid naar culturele initiatieven. 
Het objectief is om jong muzikaal talent te ontdekken en aan te moedigen. Voor dit doel wordt jaarlijks een 
Europese wedstrijd georganiseerd. 
 
Het MD112 Belgium werk daaraan mee, enerzijds door de organisatie van de wedstrijd op nationaal vlak en 
anderzijds door het begeleiden en stimuleren van jonge kunstenaars bij het begin van hun loopbaan. 
Daarom verzoekt de commissie, de Lions Clubs, de jongeren een kans te geven om te concerteren en op te 
treden voor groot publiek. 
 
 
Oorsprong 
De oorsprong van de wedstrijd situeert zich in Frankrijk. In 1986 organiseerde het MD103 France een ’grand 
Prix Lions d’interprétation musicale’ met de bedoeling getalenteerde jonge musici te belonen. 
 
Dit was zo’n succes dat besloten werd de wedstrijd uit te breiden op Europees niveau. 
Tijdens het Europa Forum in Göteborg in 1988 werd beslist om een Europese muziekwedstrijd in te richten. 
De eerste Europese wedstrijd vond dan plaats tijdens het EF in Istanbul in 1991 met de gitaar als instrument. 
Het MD112 nam voor het eerst deel tijdens het EF in Boedapest in 1998 met de piano als instrument. Het 
werd meteen een succes want de Belgische laureaat werd bekroond met de eerste prijs. 
 
 
Organisatie 
Het land waar het Europa Forum plaats heeft, organiseert ook de (internationale finale van de) Europese 
Muziekwedstrijd en kiest het instrument voor de wedstrijd. 
Elk deelnemend land mag één kandidaat (tussen 16 en 23 jaar) inschrijven en organiseert daarvoor een 
nationale selectieproef in. 
 
Door het MD werd sinds 1998 een nationale commissie opgericht voor de jaarlijkse organisatie van deze 
selectie van de kandidaat, die dan door het MD wordt voorgesteld en ingeschreven. 
 
Het instrument voor de competitie 2020 was de saxofoon. 
De competitie op zich werd stopgezet omwille van de corona-regelgevingen. 
 
De selectieproef wordt aangekondigd in de ‘Lion’ en via een folder bekendgemaakt aan de verschillende 
conservatoria, hun professoren en hun studenten, en afgestudeerden. De folder wordt eveneens verspreid 
via de geëigende Lions kanalen. De informatie is eveneens te vinden op het internet. 
De jury bestaat telkens uit specialisten van het gekozen instrument. Het zijn veelal laureaten van de 
Koningin Elisabethwedstrijd en professoren van Belgische conservatoria en vermaarde solisten. 
 
 
Prijzen 
Bij de nationale selectieproef: eerste prijs € 600, tweede prijs € 400, derde prijs € 200. 
Bij de Europese wedstrijd: eerste prijs € 5.000, tweede prijs €3.000 en de derde prijs € 2.000. 
De reiskosten van de laureaat en de muzikale begeleider i.v.m. het Europa Forum worden gedragen door 
MD112 Belgium. 
 
 
Kandidaten 
De kandidaten zijn minimum 16 en maximum 23 jaar oud op 1 januari van het desbetreffend jaar (voor dit 
Lionsjaar dus max 23 jaar op 1 januari 2021). Zij zijn Belg of Europees ingezetene die reeds 5 jaar in België 
verblijven. 
Zij spelen een verplicht werk (hetzelfde als het verplicht werk van de Europese wedstrijd) en twee 
keuzestukken uit de opgegeven lijst. 
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Verplichtingen: de laureaat van de nationale selectieproef neemt deel aan de Europese Muziekwedstrijd en 
geeft op verzoek van de commissie een gratis concert. 
 
 
Selecties 
De selectieproef is gratis toegankelijk voor publiek. Het aanvangsuur wordt bepaald i.f.v. het aantal 
kandidaten. 
Er is ook een finale met het laureatenconcert waarop veelal ook juryleden concerteren. Deze finale is 
(meestal) toegankelijk mits te betalen toegangskaarten. 
De algemene voorwaarden i.v.m. de deelname worden jaarlijks uiteengezet in een brochure en zijn ook te 
vinden op de website van het MD. 
 
Het is de wens van de nationale commissie dat alle Lions Clubs bij de volgende competities meer 
betrokkenheid zouden betonen bv. door het peterschap van een kandidaat op te nemen en zeker door een 
grotere aanwezigheid tijdens de selecties en op de finale. 
Er worden dus clubs gezocht die als ‘sponsor’ willen optreden voor kandidaten uit hun streek. 
 
Zeer recentelijk (28 juni 2020) werd gemeld dat er een Live Streaming Finale doorgaat op 25-07, van 16:30 
tot 19:00 uur. Via mail zullen alle Lionsleden met een op de nationale website gekend mailadres 
geïnformeerd worden omtrent de link om deze finale bij te wonen. 
 
Verdere inlichtingen kunnen ook bekomen worden bij Lion Peter Vervaecke van LC Ronse Renaix 
contactpersoon binnen ons district 
Coördinaten 
 Adres  : Rozenaaksesteenweg 60 – 9600 Ronse 
 Telefoon : 055/209404 
 gsm    0477/309977 
 Email  : peter.vervaecke@tofri.be 
 
 
Op de website van Lions vindt U naast het volledig reglement ook een overzicht van vroegere prijswinnaars, 
jury’s en laureaten van de nationale muziekwedstrijd. 
U zoekt onder lions.be > programma’s > muziekwedstrijd 
 

mailto:peter.vervaecke@tofri.be
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20. Voedselbanken 
 
 
De actie ‘Voedselbanken’ is een actie in samenwerking met drie partijen:  
- VZW Voedselbanken, als motor 
- Delhaize, als commerciële tak 
- Lions, als vrijwillige medewerkers bij de jaarlijkse inzamelactie 
De VZW Voedselbanken wordt ook geleid door Lions-leden, die als vrijwilligers dag-in-dag-uit klaarstaan 
voor zowel de leiding als de dagelijkse hands-on. 
De voedselbanken draaien het ganse jaar door. De inzameling van eetwaren via de bonnetjes-actie bij 
Delhaize is daar een punctueel maar belangrijk element van. 
 
Sinds de omschakeling naar voedselbonnen kunnen de 9 provinciale voedselbanken hun voedsel bestellen 
in functie van hun reële behoeften. 
 
D112A neemt ook actief deel aan de jaarlijkse actie voedselbanken. 
Deze activiteit hoeft nog weinig uitleg, gezien al jaren gekend en ingeburgerd. 
De inzameling in de vestigingen van Delhaize gaat dit Lionsjaar door van 5 tot 11 november 2020. 

In tegenstelling tot vorige jaren zal de verkoop dit jaar rechtstreeks aan de kassa’s gebeuren. 
Er zijn bijgevolg niet meteen vrijwilligers van doen voor de promotie (uitdelen van de pamfletjes). 

 
Er wordt voorgesteld om een clubverantwoordelijke aan te duiden die zal instaan voor de praktische 
organisatie en voor de voorbereidende en verdere contacten met Voedselbanken. 
Wanneer tijdig verwittigd, heeft hij alle kansen om de leden en de partners te motiveren om twee uren te 
helpen aan de voedselinzameling. 
De nodige officiële documenten worden tijdig en persoonlijk aan de clubverantwoordelijke overgemaakt. 
 
Resultaten 
De individuele resultaten van de eigen grootwarenhuizen van Delhaize zijn beschikbaar. De resultaten van 
de Proxy’s en de AD’s worden om juridische redenen niet meer aan de voedselbanken meegedeeld omdat 
deze resultaten tot de privésfeer (boekhouding) van de franchisenemers en/of zelfstandige uitbaters 
behoren. 
Uiteraard vormt de deelname van Lions een onontbeerlijke schakel in het resultaat van de jaarlijkse actie 
van de voedselbanken. Wanneer er geen vrijwilligers aan de ingang staan worden gewoonweg geen 
bonnetjes aan de kassa overgemaakt. De aanwezigheid van Lions in dus essentieel. 
 
 
De districtsverantwoordelijke is Marc Temmerman van LC Geraardsbergen 
Coördinaten 
 Adres  : Pauwelsstraat 106A – 9500 Geraardsbergen 
 Telefoon : 054/504193 – 0473/271215 
 Email  : marc_temmerman@hotmail.com 
 
 
De provinciale coördinatoren zijn 
voor Oost-Vlaanderen PDG Christian De Bruyne van LC Dendermonde 
 Adres  : Stuifstraat 18 – 9200 Dendermonde 
 Telefoon : 052/212630 – 0475/366689 
 Email  : de.bruyne.christiaan@skynet.be 
 
voor West-Vlaanderen Serge Skatchkoff van LC Kortrijk 
 Adres  : Constant Permekelaan 14 – 8500 Kortrijk 
 Telefoon : 056/211743 
 Email  : serge.skatchkoff@telenet.be 
 

mailto:marc_temmerman@hotmail.com
mailto:marc_temmerman@hotmail.com
mailto:serge.skatchkoff@telenet.be
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21. Medico Lions Clubs Belgium VZW 
 
 
Hoewel Medico bijna 40 jaar geleden (opgericht op 13 mei 1981 als autonome vzw) als activiteit binnen onze 
vereniging gesticht werd, blijft deze nog steeds een onbekende voor de meerderheid van de Belgische 
Lions. 
 
Het was aanvankelijk de bedoeling om, met de medewerking van Lionsclubs ter plaatse, de bevolking in 
D409 (Congo, Rwanda en Burundi) ter hulp te komen. Mettertijd werden de activiteiten tot andere landen 
uitgebreid. 
 
 
De doelstelling is het aanmoedigen van projecten van sociale geneeskunde en ontwikkelingshulp in 
derdewereldlanden. 
De doelstellingen van de vereniging zijn zuiver altruïstisch en filantropisch, haar neutraliteit is volkomen op 
gebied van politiek, belijdenis of filosofie. Zij zal alle daden mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband hebben met haar doel. Zij zal alle medewerking mogen verlenen aan en interesse vertonen voor 
alle gelijkwaardige of analoge activiteiten in verband met haar doel. 
 
Wie zijn de leden? 
Om deel uit te maken van Medico moet men lid zijn van een Lions Club van MD112. 
Er zijn werkende leden, dit zijn de bestuurders. De Voorzitter van de Gouverneursraad (CC) maakt van 
ambtswege deel uit van de raad van bestuur. De voorzitters in functie van de clubs zijn van ambtswege 
toetredende leden. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag drager zijn van maximaal één volmacht. 
Beslissingen over steunverlening worden genomen door de raad van bestuur, die uit vertegenwoordigers 
van de 4 districten bestaat. 
 
De acties van Medico 
De hulpverlening kan financieel zijn. Toch gaat het hoofdzakelijk om levering van medisch materiaal, dat 
gratis werd verkregen of waarvan de aankoop meestal door Medico gesubsidieerd was. Financiële hulp 
wordt ook geboden voor een reeks welbepaalde projectrekeningen in Afrika, in India en in Peru (Brillen voor 
Arequipa). 
De brilleninzamelacties in 2007, 2015 en 2016-2017 werden eveneens door Medico georganiseerd. 
Alhoewel Medico tot nu toe geen subsidie van de districten ontving, het MD kent een jaarlijkse dotatie van 
2.500 EUR toe, werd in totaal sinds de stichting voor meer dan 300.000 EUR steun verleend, zonder 
rekening te houden met de waarde van het geleverd materiaal, waarvan de waarde op méér dan een miljoen 
EUR mag geschat worden. 
 
Inkomsten 
Deze uitgaven kan Medico realiseren dank zij de giften van sommige clubs, van Lions en private personen 
en ook dankzij een legaat. 
 
De fiscale aftrekbaarheid 
Medico heeft een hernieuwde vergunning (van 2016 tot 2021) om attesten voor fiscale aftrekbaarheid te 
mogen verlenen. Voor alle giften van 40 EUR of meer, bestemd voor een project in een erkend 
ontwikkelingsland, krijgt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon een attest van fiscale aftrekbaarheid 
door Medico afgeleverd. 
 
Medico Lions Clubs Belgium vzw 
- Coördinaten 

Zetel Houba-de Strooperlaan 90 – 1020 Brussel 
Bankrekeningen ING BE02 3631 3256 0240 
 BNP Paribas Fortis BE92 2100 4306 5123 
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Jaarlijkse algemene vergadering 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt conform de statuten gehouden in de loop van de maand mei. De 
effectieve leden  worden opgeroepen door aankondiging van de oproepingsbrief in het magazine Lion en de 
opname in de ‘gele’ bladzijden n.a.v. de oproeping tor deelname aan de nationale conventie. 
Deze algemene vergadering wordt bijgevolg steeds op dezelfde datum en dezelfde locatie als deze van de 
nationale conventie (het MD) georganiseerd. 
 
Contactpersonen binnen het kabinet is 

PDG Marc Cosyns van LC Lievegem. 
adres : Zevenbladstraat 1 – 9031 Drongen-Afsnee 
email : marc.cosyns@ec.europa.eu 

 

mailto:marc.cosyns@ec.europa.eu
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22. De VZW in de Lionsbeweging – Lionsfonds 
 
 
De structuur van Lions in België (Lions Multiple District 112 Belgium) bestaat uit 2 verenigingen (met VZW-
structuur) waarboven er een feitelijke vereniging (FV) staat. 
 
Het bestuur van deze verenigingen ligt in handen van de leden van de gouverneursraad : de vier 
DG/districtsgouverneurs en de CC/council person als voorzitter. 
 
 
22.01 ‘VZW Lions Belgium 
 
Officieel: de VZW Bijvereniging van de Lions Clubs van België – Multiple District 112 Belgium 
Deze vereniging werd opgericht ten einde aan de Lionsorganisatie een juridische grondslag te geven. 
Leden: alle clubvoorzitters van MD112 Belgium en de 4 gouverneurs van de districten 
Bevoegdheden: 
- beheer van alle financiële verrichtingen, inkomsten en uitgaven 
- onroerend goed 
- personeel (nationaal secretariaat) 
- secretariaat 
- enz. 
 
 
22.02 ‘VZW Humanitair Lions Fonds’ 
 
Officieel: de VZW Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België 
Actuele bevoegdheden: 
- LCIF 
- prijs van het nationaal werk 
 
 
22.03. De VZW als rechtsvorm van een Lionsclub 
 
Nadelen: 
- stichtingsformaliteiten: 

o statuten ontwerpen 
o stichtingsvergadering: goedkeuren van de statuten, benoemen van bestuurder 
o publiceren van de statuten en van de bestuurders in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
o ledenlijst neerleggen bij de griffie 

- jaarlijkse administratieve formaliteiten: 
o wijzigingen van bestuurders publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
o eventuele wijzigingen van de statuten publiceren 
o elk jaar de aangepaste ledenlijst ter griffie neerleggen 
o de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank 

- een jaarlijkse belastingaangifte (per kalenderjaar) 
- op alle contracten en briefwisseling moet de vermelding ‘vereniging zonder winstoogmerken’ (voluit 

geschreven) vermeld staan 
Wanneer de hierboven vermelde voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten delen vervuld zijn kan de 
VZW geen rechtspersoonlijkheid genieten. 
 
Voordelen: 
- de leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor verbintenissen die voor rekening van 

de club aangedaan worden 
Evenwel, bij fraude, misbruik of zware nalatigheid geeft de VZW-structuur geen bescherming. 
Het blijft aangewezen zich degelijk te verzekeren bij de organisatie van bepaalde activiteiten (concerten, 
ophalen van kledij, …) 
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- opsplitsen van de clubkas in een feitelijke vereniging en een VZW heeft het rechtstreeks voordeel dat de 
uitgaven voor sociale doeleinden afgesplitst worden van de gewone functionele uitgaven (maaltijden, 
jumelage, uitstappen, …) 

 
Besluit 
Het statuut van VZW is wenselijk wanneer de club en haar leden een belangrijke verantwoordelijkheid op 
zich genomen hebben, hetzij in beheersdaden, hetzij naar aanleiding van een of andere organisatie. 
Het is zeker aangewezen in geval van beheer van eigen onroerende goederen en zelfs noodzakelijk in geval 
de club personeel zou tewerkstellen. 
 
Let er op dat de VZW-wetgeving binnenkort gewijzigd wordt. 
 
 
22.04. BTW 
 
Wanneer de club niet over een BTW nummer beschikt kan zij geen document als factuur afleveren. 
Gebruik dus nooit het woord ‘factuur’ op documenten die afgeleverd worden naar aanleiding van de verkoop 
van goederen of diensten of in geval van sponsoring. 
 
De beste formule is ‘kwijting’ geven voor een bijdrage tot een sociale activiteit die werd ingericht voor een 
sociaal doel of naar aanleiding van een eenmalige organisatie door de Lions Club (+ naam). 
In geval van commerciële activiteiten dienen de BTW verplichtingen nageleefd te worden. 
 
In geval een van de clubleden of de club zelf in persoonlijke naam door het Ministerie van Financiën 
aangeschreven wordt, gelieve dan onmiddellijk de Gouverneur te verwittigen. Het is belangrijk dat alle clubs 
éénzelfde houding aannemen tegenover de diensten van het Ministerie van Financiën. 
Evenwel, om moeilijkheden te vermijden mogen de vragen die zij stellen nooit onbeantwoord blijven. 
 



Vademecum voor Clubverantwoordelijken – Lions-jaar 2020-2021 
- blz. 84 - 

23. Verzekeringen 
 
 
23.01 Voorafgaande bedenkingen 
 
U ‘engageert’ zich in een vereniging. 
In uw vrije tijd bent U als vrijwilliger actief in … bv. een Lionsclub. 
Loopt U dan persoonlijk een juridisch risico als de club iets ‘groots’ wil organiseren en een zwaar financieel 
verlies lijdt? Of indien iemand gewond geraakt (bv. bij een barbecue) En maakt het dan verschil uit of de club 
een VZW is of niet? Welke voorzorgen kunt U nemen? 
 
Laten we van meet af aan duidelijk zijn. U loopt geen enkel risico indien uw ‘engagement’ beperkt blijft tot 
het betalen van het lidgeld en u slechts sporadisch deelneemt aan vergaderingen waar u zich beperkt tot het 
geven van uw mening. 
Dergelijke handelswijze strookt evenwel niet met Uw engagement in de Lionsclub … 
Anders wordt het evenwel als u zich verder wilt engageren en bepaalde verantwoordelijkheden op zich 
neemt t.a.v. andere leden of derden. 
U kunt bij een ongeval overkomen aan een bezoeker (persoon zwaar verbrand op de barbecue die U/uw 
club ingericht heft) persoonlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van schade (betalen van schade: 
hospitalisatie, werkonbekwaamheid, …). 
 
 
Uw persoonlijke aansprakelijkheid hangt ook af van de juridische vorm van de vereniging. 
Een voorbeeld zal u dit duidelijk maken. De tennisclub waarvan U lid bent organiseert een groot banket 
waarop alle leden en hun partners zijn uitgenodigd. Als schatbewaarder van de tennisclub neemt U de 
organisatie van dit banket op uw schouders. U huurt een zaal, tekent een contract met de traiteur die de 
maaltijden levert en contacteert ook een disc-jockey voor de muziek. Na het banket blijkt evenwel een en 
ander mislopen te zijn. De bijdragen van de deelnemers zijn onvoldoende om alle kosten te betalen. 
Bovendien is er schade toegebracht aan de zaal zodat de verhuurder een zware schadevergoeding eist. 
 
Als de tennisclub de juridische vorm van een VZW aanneemt is er in principe niets aan de hand. Hoewel U 
persoonlijk de contracten met de verhuurder, traiteur en disc-jockey getekend heeft, is het de VZW die zich 
juridisch heeft verbonden. Een VZW heeft immer zogenaamde rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat een 
VZW alle juridische verantwoordelijkheid op zich neemt. Als het bv. tot een rechtszaak komt, dan kan de 
traiteur die niet betaald werd of de verhuurder die schade geleden heeft zich enkel richten tegen de VZW. 
Deze rechtspersoonlijkheid van de VZW beschermt U ook tegen mogelijke schadeclaims op uw persoonlijk 
vermogen. 
 
Maar zelfs bij een VZW heeft u niet volledig vrij spel. U moet immers altijd de statuten respecteren en de 
bevoegdheden die u daarin zijn gegeven. Het zou bv. kunnen dat U als schatbewaarder de VZW slechts 
juridisch kunt verbinden indien U een ‘dubbele handtekening’ heeft. Dit betekent dan dat U niet alléén een 
contract kunt tekenen, maar dat ook een tweede handtekening nodig heeft. Als U dan alléén een contract 
met de traiteur zou tekenen, dan kan de VZW zich achteraf toch tegen U persoonlijk keren. 
Uw persoonlijke aansprakelijkheid komt bv. ook in het gedrang indien u van de VZW slechts een bepaald 
bedrag mag uitgeven en uw kosten hoger oplopen. 
Let dus op de volmachten. 
 
Anders is het indien uw club of vereniging de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging. Dit is sowieso het 
geval wanneer uw club geen VZW-structuur of andere rechtsvorm heeft. Dergelijke vereniging heeft geen 
rechtspersoonlijkheid. U zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de factuur die u als 
schatbewaarder getekend heeft. Betaalt u niet dan kan de traiteur u voor de rechtbank dagen wegens 
wanbetaling. 
Om dit te vermijden moet u alle contracten laten medetekenen door de leden van de Raad van Bestuur van 
de feitelijke vereniging. Veel praktischer is het uiteraard deze handtekeningen te vervangen door een 
geschreven volmacht, ondertekend door de leden van de raad van bestuur en waarin U de bevoegdheid 
krijgt om contracten af te sluiten voor de feitelijke vereniging. 
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Ongeacht of u nu lid bent van een VZW of een feitelijke vereniging, moet u altijd oppassen met ongevallen. 
Neem het voorbeeld waarin uw club een barbecue organiseert en u instaat voor het bakken van het vlees. 
Door een kleine onoplettendheid van uwentwege loopt een kind tegen het barbecuestel en verbrandt het 
zich ernstig. Indien uw fout (gebrek aan toezicht) vaststaat dan bent u zowel strafrechtelijk (onvrijwillige 
slagen en verwondingen) als burgerrechtelijk (schadevergoeding voor hospitalisatie en genezing) 
aansprakelijk. 
 
Tegen de burgerrechtelijke schadevergoeding van accidenten kunt u zich wel verzekeren. 
Dit kan door een verzekering die de VZW of feitelijke vereniging speciaal heeft afgesloten voor het 
organiseren van ‘evenementen’. 
Ook uw familiale verzekering zal soms dergelijke schade vergoeden. Dit is echter niet altijd het geval, dit kan 
bv. wanneer schade is van een contract. 
 
 
Neem niet zomaar verantwoordelijkheid in een vereniging die niet de vorm van een VZW aanneemt en ‘grote 
plannen’ heeft. U moet er verder altijd op letten binnen de perken van uw mandaat te handelen, ongeacht of 
jet gaat om een VZW of een feitelijke vereniging. Doet U dit niet, dan kan zelfs in het geval van een VZW 
deze zich persoonlijk tegen u keren. 
 
 
Bovenstaande uiteenzetting is uiteraard niet bedoeld om U als Lion bang te maken om U te engageren … 
want weet: Lions activiteiten zijn verzekerd. 
De meeste clubs en clubbesturen zijn ervan op de hoogte, misschien nog enkele niet. 
 
Let er wel op de VZW-wetgeving zeer binnenkort gewijzigd wordt. 
In functie daarvan is het aangewezen om bestaande polissen en volmachten na te zien. 
 
 
23.02. Internationaal (Lions Clubs International) 
 
Er bestaat een wereldwijde verzekeringsdekking afgesloten door Lions International. 
Omtrent deze verzekering bestaat er een document dat kan geraadpleegd worden op de web, er is ook de 
officiële Lionsbrochure. 
 
De basis voor het verzekeringsprogramma van Lions Clubs International is een ‘master policy’ welke in de 
USA werd onderschreven om de ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’ en de ‘aansprakelijkheid na 
levering’ van de verzekeringsnemer tijdens de activiteiten te dekken, dit op basis van de bijzondere 
voorwaarden die in de polis opgenomen zijn. De verzekerden zijn de Lionsclubs, de vrijwilligers die helpen 
en de leden van de Lionsclubs gedurende de activiteiten georganiseerd door en/of in het kader van Lions 
Clubs International. 
Uiteraard geniet ook België hiervan. 
 
Als verzekerden staan ‘Lions Clubs International’ en het ‘Multiple District 112’ genoteerd, met inbegrip van 
de lokale en regionale structuren van de districten en het multiple district. Hieronder vallen dus de lokale 
Lionsclubs, maar ook de Leo clubs, onder welke vorm ook (feitelijke vereniging, VZW, …). 
Ook helpers zijn gedekt. 
Ook familieleden zijn gedekt. Zij hebben een dubbele hoedanigheid: als helper, maar dus eventueel ook als 
‘derde’ als zij niet helpen. 
 
Het betreft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de schade tegenover derden in vrij ruime 
vorm gedekt is. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij zal moeten tussenkomen wanneer uw club of 
enig lid in functie van de club aan iemand anders schade berokkent. 
Concreet gezien betreft het een burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, ook na levering, ten belope 
van 1.000.000 USD per schadegeval en per verzekeringsjaar. Er is geen vrijstelling. Na levering betekent 
dat wanneer een verkocht product schade veroorzaakt, dit nadien ook verzekerd is. Tevens is voedsel- en 
drankvergiftiging inclusief. 
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Het is belangrijk te weten of U (de club) al dan niet verantwoordelijk bent voor de schade, want als de 
maatschappij niet tussenkomt moet de club hiervoor zelf opdraaien. 
 
Wat valt hieronder qua activiteiten? 
Dit zijn zowat de meest gangbare activiteiten die door de club georganiseerd worden. Kort samengevat 
kunnen ze samengevat worden als commerciële, culturele, sportieve, sociale manifestaties, inclusief mess, 
banket of diverse feesten, inclusief voedselvergiftiging. Het kunnen ook jaarbeurzen zijn, markten of 
tentoonstellingen. Verontreiniging na ongeval (pollutie) is eveneens gedekt. 
 
Wat is uitgesloten? 
Het toevertrouwd voorwerp is niet gedekt. Dit betekent dat wanneer U de zorg moet dragen over 
voorwerpen, en daar gebeurt iets mee, de maatschappij niet tussenkomt. Voorbeelden: vestiairebewaking, 
muziekinstrumenten van een orkest, gehuurde tenten, voertuigen, … Van zodra er een, zelfs stilzwijgend, 
contract bestaat worden de voorwerpen toevertrouwd. Dat geldt ook voor gehuurde tenten en voertuigen. Als 
Uw wagen tijdens een Lions  verplaatsing een ongeval heeft is dit niet gedekt door deze polis. 
Aldus is een contractuele aansprakelijkheid uitgesloten en is het een dekking naar burgerlijk recht. Als een 
club bv. een lokaal huurt voor een optreden voor hun fundraising en de activiteit wordt afgelast dan zal de 
huur niet door de maatschappij vergoed worden. 
Bij schade aan het gehuurde lokaal na activiteit: de zaal is het voorwerp van een contract en dusdanig staat 
Lions niet als een derde tegenover de verhuurder. Gezien er geen relatie is tegenover een derde is er geen 
tussenkomst. 
Er is uitzondering in geval van brand: bij brandschade (en enkel daarvoor) komt de verzekering tussen. 
Bij schade aan toevertrouwde materialen (installatie van een DJ, voorwerpen van een tentoonstelling, 
kleding en mantels in een vestiaire, …) is er geen dekking voorzien. 
 
Men kan niet tegelijkertijd derde en schadelijder zijn n.a.v. het inrichten van een activiteit. Als een bezoeker 
schade ondervindt dan kan hij als derde worden aanzien door de lokale club en dus wel vergoed worden. 
Als tijdens een activiteit (bv. fietstocht) een Lion een ander lid ten val brengt en schade toebrengt dan moet 
dit onder hen geregeld worden (via de familiale polis). Hier heeft de club geen verantwoordelijkheid. 
Ook zijn de helpers gedekt voor de schade die zij zouden aanrichten. Er werd aangedrongen dat de 
familieleden de dubbele hoedanigheid verkregen: als ze niet meewerken aan de activiteit zijn zij ook als 
derden beschouwd. 
 
Eveneens uitgesloten is de lichamelijke schade aan aangestelde die daarvoor betaald worden en waarvoor 
normaliter een arbeidsongevallenpolis dient afgesloten te worden (volgens de Belgische wetgeving). 
 
Het is evenmin een persoonlijke ongevallenverzekering voor de leden. 
Een bijkomende verzekering is wel voorzien wanneer een autoverzekering van een voertuig dat niet aan 
Lions (of een lid) toebehoort en ervoor gebruikt wordt, niet in orde blijkt te zijn. De schade aan het voertuig 
zelf valt daar niet onder (geen omnium). 
 
Voorbeelden van gedekte schade zijn bv : een fancyfair waarbij genodigden een voedselvergiftiging oplopen 
of waarbij personen gekwetst worden doordat een slecht bevestigd reclamebord omvalt, een barbecue die 
eindigt in vuurpoel, tijdens een voetbalmatch wordt iemand door een bal gekwetst, een dart vliegt de 
verkeerde richting uit, … 
De schade tegenover derden is in vrij ruime vorm gedekt. 
 
Procedure 
U dient niet bij elke activiteit te verwittigen, de dekking wordt automatisch toegekend. 
Evenwel is het aangewezen om bij de organisatie van een activiteit tijdig een bericht naar de contactpersoon 
te sturen. Er bestaan formulieren, maar de kopie van de uitnodiging, een mail, een faxbericht is voldoende. 
Er volgt een bevestiging van ontvangst. Zo er ‘gevaren’ zijn die buiten de dekking vallen dat wordt U hiervan 
op de hoogte gesteld. 
Bij twijfel is het toch beter even na te trekken, vooral als er voertuigen bij betrokken zijn. 
Schadegevallen worden afgehandeld door de aangestelde makelaar (zie verder). Elk verzoek wordt 
onmiddellijk beantwoord met kopie aan het multiple districtsbestuur. 
Er dient niets betaald te worden, de dekking is verworven. 
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Inlichtingen 
Alle informatie en inlichtingen omtrent deze polis, over de aansprakelijkheid van de club of van de leden 
kunnen steeds aangevraagd worden bij de beheerder van de verzekeringspolis afgesloten door Lions 
International en aangevuld door het Multiple District. 
 
Polis ACE European Group Limited – burgerlijke aansprakelijkheid n° 7.500.227 
 laatste bijvoegsel = bijvoegsel 7 van 1 september 2013 
 
Waarborgen 
- wettelijke aansprakelijkheid uitbating 

1 M USD lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, per schadegeval en per jaar 
- wettelijke aansprakelijkheid na levering 

1 M USD lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, per schadegeval en per jaar 
- huurdersaansprakelijkheid 

1 M USD lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, per schadegeval en per jaar 
 
Coördinaten van de verzekeringsmakelaar: 

Makelaar : JRC bvba – Diksmuidestraat 50 – 8900 Ieper 
Tel   : 057/218.005 
Fax  : 057/200.176 
Email  : janrobyn@jrc-insurancebroker.be 

 
Teneinde zeker te zijn of een bepaalde activiteit gedekt is (of voldoende gedekt is) kunt U het best 
rechtstreeks contact opnemen met de makelaar. Hij is de contactpersoon van de Amerikaanse polis bij ons. 
 
 
23.03. Nationaal (Multiple District MD112) 
 
Naar aanleiding van een grondige studie van de verzekering die aangeboden wordt door Oak Brook, heeft 
de Gouverneursraad het wenselijk geacht om in België een bijkomende verzekering af te sluiten die alle 
clubs en hun leden dekt in burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
De dekkingen voor België zijn voorzien in deze Belgische polis, deze behoort tot het worldwide programma 
(masterpolicy) van LCI (Oak Brook). 
 
Gedekte activiteiten: 
- dekking van alle clubs van het MD112 Belgium voor hun vergaderingen (in regel twee per maand) en al 

hun activiteiten (ongeveer een vijftal per jaar: concert, toneel, kerstmarkt, fundraising, inzamelacties, …. 
t.t.z. culturele activiteiten, ontspanningsactiviteiten en alle activiteiten om fondsen/geld in te zamelen), 
met inbegrip van deze activiteiten die samen georganiseerd worden met Leo’s (voor wie de dekking ook 
verworven is tijdens deze activiteiten). 

- geldt dus voor alle Lions Clubs en alle Leo Clubs 
- gedurende de uitvoering van hun mandaat voor de leden van de Gouverneursraad, de Nationale 

Commissies, alsook alle personen handelend in opdracht van het MD112 Belgium 
- gedurende hun mandaat voor de leden van de raden en de commissies van de districten 112A, 112B, 

112C, 112D, alsook de deelnemers aan de vergaderingen van de gewesten, de zones en de districten 
- 2 bedienden van het MD112 
- alle verzekerden worden beschouwd als derden tegenover elkaar 
- alle vrijwilligers die de Lions helpen: echtgenoten, kinderen, vrienden, … 
- rechtsbijstand 
 
Polissen 
- wettelijke aansprakelijkheid uitbating 

Polis 
Fortis – nummer 03/99.528.329/08 (basiscontract van 12.07.2007) 

Coördinaten van de makelaar 
Makelaar : Bernard Faveere - N.V. F.A.V. & Co 

  Romeinsesteenweg 466 – 1853 Strombeek-Bever 

mailto:janrobyn@jrc-insurancebroker.be
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Tel  : 02/261.12.12 
Email  : bernard@favenco.be 

- Waarborgen 
1,5 M EUR lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, per schadegeval en per jaar 
bijkomend verzekerd : rechtsbijstand en 25% immateriële schade 
uitgesloten : wettelijke aansprakelijkheid na levering en toevertrouwd goed 

 
 
23.04. Bijkomende verzekeringen 
 
Vanwege het district D112A of vanwege gewesten (deze hebben geen mandaat) of zones (hebben evenmin 
een mandaat) zijn er geen interventies inzake verzekeringen. 
 
Veel clubs hebben evenwel bijkomende ‘evenementen’ polissen afgesloten. 
Het is raadzaam regelmatig de dekking en de voorwaarden van dergelijke polissen na te zien en aan te 
passen rekening houdend met de activiteiten van de club. 
Het is aangewezen hiervoor bij een clublid met ‘verzekeringskennis’ aan te kloppen. 
 
Er is een aanvullende vrije polis ‘individuele ongevallen’ bij Fortis. 

Polis 
Fortis – nummer 03/99..104.858/02 

Coördinaten van de makelaar 
Makelaar : Bernard Faveere - N.V. F.A.V. & Co 

  Romeinsesteenweg 466 – 1853 Strombeek-Bever 
Tel  : 02/261.12.12 
Email  : bernard@favenco.be 

Deze polis kan door elke club gekocht worden voor het verzekeren van lichamelijke ongevallen overkomen 
aan leden (Leo’s incluis) tijdens de deelname aan georganiseerde activiteiten. 
De verzekerde persomen zijn deze die per 1 juli in het directory vermeld staan. 
 
Deze polis dekt ongevallen van de leden van een Lionsclub tijdens de collectieve activiteiten georganiseerd 
door de club, met uitzonderling van het dagelijks leven van de club (maximaal 6 organisaties per jaar). 
Er is dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid en medische kosten. Er is 
wereldwijde dekking. 
De schade bij individuele verplaatsing op de weg van en naar een activiteit is niet gedekt. De schade bij 
‘collectieve verplaatsing’ (verplaatsing met minimum 2 leden in een vervoermiddel) tijdens een activiteit is 
gedekt. 
 
Er zijn 2 opties 
Optie 1 

- dekkingen 
o overlijden 50K€ 
o permanente invaliditeit 100 K€ 
o tijdelijke werkongeschiktheid  13,70 €/dag, na 6 dagen, max 1 jaar 
o medische kosten 2500 € (vrijstelling van 150 €) 

- premie 
o max 20 leden = 65 EUR  
o max 30 leden = 98 EUO 
o 30 leden of meer = 120 EUR 

Optie 2 
- dekkingen 

o overlijden 80K€ 
o permanente invaliditeit 120 K€ 
o tijdelijke werkongeschiktheid  21,92 €/dag, na 6 dagen, max 1 jaar 
o medische kosten 2500 € (vrijstelling van 150 €) 

- premie 
o max 20 leden = 87 EUR 
o max 30 leden = 130 EUO 
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o 30 leden of meer = 160 EUR 
 
Ter volledigheid (niet van belang voor de individuele clubs en leden) 
Daarnaast heeft het MD ook nog polissen onderschreven als werkgever (voor het personeel van het 
secretariaat) en in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid 

- arbeidsongevallen 
polis ALLIANZ – 01AT00021807/BX10 
deze polis dekt de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk van het 
personeel van de VZW Bijvereniging volgens de wettelijk bepaalde waarborgen 

- collectieve excedent wet 
polis ALLIANZ – 01CW00004289/BX10 
deze polis dekt de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk van het 
personeel van de VZW Bijvereniging volgens de wettelijk bepaalde waarborgen, voor het 
gedeelte van het loon dat boven het wettelijke maximum uitstijgt 

- verzekering extra legaal pensioen 
polis AG – 231946 
deze polis dekt het extra legaal pensioen van het personeel van het secretariaat 

- verzekering medische kosten 
polis ALLIANZ 
is samengesteld uit drie deelpolissen en dekt als volgt 
 polis BCVA17100/02 

hospitalisatie – verblijf in het ziekenhuis van minstens één nacht, thuisbevalling of 
daghospitalisatie 

 polis BCVA17100/11 
ambulant – medische verzorging buiten ziekenhuisopname (gedurende één jaar) 
polis BCVA17100/14 
bijstand in het buitenland en de hulpverlening in België 

- bestuurdersaansprakelijkheid 
polis AIG – BF31003873 
deze polis dekt de aansprakelijkheid van de bestuurders van het MD112 Belgium 

 
 
23.05. Wet op de vrijwilligers 
 
Er is een wetgeving van kracht op de vrijwilligerswerking. 
Zie ook de vigerende wetgeving op de website https://www.vlaanderenvrijwilligt.be 
 
De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies 
inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties. De wet geldt oor het vrijwilligerswerk op Belgische 
bodem en voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het buitenland wordt georganiseerd. Internationale 
organisaties met een erkende Belgische rechtsvorm en hoofdzetel of formeel bijkantoor in ons land, kunnen 
ook vrijwilligerswerk organiseren volgens de wet. 
 
In 2018 werd de vrijwilligerswet aangepast door minister Maggie De Block. 
Zij vroeg in 2016 een evaluatie aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers naar aanleiding van het 10-jarig bestaan 
van de vrijwilligerswet. Enkele knelpunten werden daarbij aangepakt. De teksten op de website werden 
conform deze wetswijziging aangepast op 16-04-2019. 
 
Ga evenwel niet te licht over de wetgeving over vrijwilligerswerk. 
Je hebt altijd kans dat een overheidsinspectie controle uitvoert in de organisatie. Als de inspectie 
overtredingen of misbruiken vaststelt, kan je organisatie daar sancties voor krijgen. 
Lees de wettekst en de uitvoeringsbesluiten van de vrijwilligerswet van 2005. 
Lees de wijziging van 2019 
Lees het KB van 20 december 2018 dat voorziet in een verhoogde forfaitaire vergoeding voor bepaalde 
vrijwilligers (in voege vanaf 1 januari 2019). 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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24. Andere wetenswaardigheden 
 
 
24.01. Omtrent het taalgebruik 
 
De documenten opgemaakt door en de briefwisseling van en naar Lions International (Oak Brook) gebeurt in 
een van de officiële Lions talen. 
 
Een officiële Lionstaal is een taal die gesproken (en geschreven)wordt door ten minste 30.000 Lionsleden. 
Deze zijn o.a. Engels (USA, Canada, UK en de vroegere koloniën, Australië, …), Frans (Canada, delen van 
Europa, Afrika, voormalige koloniën, …), Duits, Zweeds, Japans, Koreaans, Spaans (Spanje en Latijns-
Amerika), Portugees (Portugal en Brazilië), Italiaans, Fins, Turks, … 
 
MD112 is, samen met Frankrijk, Zwitserland, het Groothertogdom Luxemburg en nog enige andere 
Europese landen opgenomen in de taalgroep ‘eurafricain’ waar het Frans de voertaal is. 
 
Evenwel kan op verzoek van de club gekozen worden voor een andere officiële taal (bv. Engels). Hiervoor 
moet de club contact opnemen met Oak Brook. 
 
Vooral het Nederlands, enkel in gebruik in Vlaanderen en Nederland, en slechts gesproken (en geschreven) 
door een kleine 10.000 Lionsleden, een ‘officiële’ taal wordt zullen er nog een ganse schare gelijk-talige 
Lions moeten bijkomen … 
 
 
24.02 Omtrent het gebruik van de naam en het embleem van Lions 
 
Het officieel reglement van de Internationale Raad van Bestuur bepaalt: 
- geen enkel artikel met de naam of het embleem van de vereniging mag aan Lions, Lions clubs of aan 

het publiek verkocht worden zonder voorafgaandelijke toelating van de juridische adviseur of de afdeling 
clubbenodigdheden van het Internationaal Bureau 

- geen enkele Lion, Lions club of district mag aan het publiek artikelen verkopen met het embleem van 
Lions, met als doel fondsen in te zamelen 

 
Vooraleer de vermelding ‘inzameling van fondsen in naam van de Lions’ aan te brengen op goederen die 
voor deze inzameling bestemd zijn, moet de fabrikant hiervoor de toelating vragen aan de internationale 
vereniging. 
 
Elk jaar stuurt de juridische adviseur van het Internationaal Bureau naar de Lions clubs de wettelijke 
toelating de naam ‘Lions’ en het officiële embleem te gebruiken op hun briefhoofd, bulletin, postkaarten of 
ieder ander gebruikt document, op voorwaarde dat deze documenten niet voorradig zijn of de afdeling 
clubbenodigdheden van het Internationaal Bureau. Dit heeft tot doel de identiteit van de Lions te 
beschermen. 
 
 
De clubs mogen alleen het officiële embleem van de vereniging gebruiken. 
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Het actueel enige correcte Lions-embleem is het linkse, ook datgene wat op de voorkant van voorliggende 
brochure staat : iets meer gestileerd dan vroeger en met 2 kleuren (blauw en geel) 
Er bestaat van het nieuwe logo ook een eenkleurige blauwe versie. 
Er bestaat van het nieuwe logo ook een zwart-witte versie. 
 
Oudere versies zijn niet meer correct. Het wordt oogluikend toegestaan dat ‘stocks’ met het oude logo nog 
opgebruikt worden, maar dat kan niet meer ’in lengte van dagen’ … 
 
 
Men moet er aan denken dat het dragen van eenzelfde insigne onmiddellijk een vriendschapsband doet 
ontstaan. Het reglement in verband met de naam en het embleem van de vereniging beschermt dus dit 
symbool van vriendschap en verstandhouding. 
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Lions Website 
Toegang tot persoonlijke gegevens 

en tot lijsten 
 
 
 
Inleiding 
 
 
Voor alle duidelijkheid dient u te weten dat er drie omgevingen zijn die toegankelijk zijn voor Lions leden. 
 
1) de nationale website www.lionsinternational.be of www.lions.be 

en nu ook www.lionsbelgium.be 
 
Een omgeving waar zowel u als Lion alsook het publiek toegang toe heeft. 
Na een inlogprocedure kan u op het beveiligd deel bijkomende informatie consulteren die niet 
zichtbaar is voor het publiek, de ‘Directory Online’. 

 
2) Directory Online bereikbaar via www.lionsinternational.be of www.lions.be 

 
Is een beschermde/beveiligde omgeving die enkel toegankelijk is mits het inloggen met je persoonlijk 
paswoord. 
Onder deze administratieve omgeving kan u uw eigen persoonlijke gegevens wijzigen, lijsten 
opvragen en details van andere clubs en hun leden bekijken. Deze omgeving noemen wij de Online 
Directory of NewLook. 

 
3) De district web-omgeving www.lions112a.be 

 
Is een publieke website van ons district met een massa aan informatie over fundraisingactiviteiten, 
reglementen en andere interessante informatie. 
De bijkomende toegangscode is ‘weserve’ 
(in één woord en met allemaal kleine letters aaneengeschreven) 

 
 
 
De Nationale website 
 
 
Via een web browser Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome  of elke ander valabele 
webbrowser geeft u als adres http://www.lionsinternational.be of www.lions.be of www.lionsbelgium.be in. 
 
U kan nu verder klikken binnen deze publieke omgeving. 
Door op de taalcode NL te klikken krijgt u de Nederlandstalige pagina's te zien. 
 
Indien u hier op “District 112A” klikt dan komt u terecht op onze district web-omgeving. 
 

http://www.lionsinternational.be/
http://www.lions.be/
http://www.lionsinternational.be/
http://www.lions112a.be/
http://www.lionsinternational.be/
http://www.lions.be/
http://www.lionsbelgium.be/
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Indien u bijkomende informatie op nationaal niveau wenst te bekijken dan dient u zich aan te melden door op 
“Log IN/OUT” in de gele balk te klikken. 
 
Hier geeft u in het veld “Username” uw Lions ID in. 

 
Dat is een code van een aantal cijfers die u ontving tezamen met uw welkom brief en uw paswoord dat 
eveneens voorkwam op deze brief. 
 
Klik nu op “Sign in” om bijkomende toegang te verkrijgen. Extra informatie zal nu zichtbaar zijn op de diverse 
web pagina's. 
 
Indien u nu uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken of andere club of ledeninformatie wenst dan klikt u 
op de tekst “MD 112” in de gele balk en vervolgens op “Directory Online”. 
U doet er goed aan uw persoonlijke gegevens te bekijken en eventueel aan te passen daar deze informatie 
gebruikt wordt voor het drukken van de gedrukte Lions Directory, een boek met alle leden dat jaarlijks aan 
elk Lions lid bezorgd wordt. 
 
 
Nu bevinden wij ons in de Online Directory met het volgende scherm. 

 
 
Merk bovenaan in de balk verschillende menu blokken. Afhankelijk van uw functie op club- en/of 
districtsniveau zal je andere menu opties te zien krijgen. 
 
Om een lijst of programma op te roepen gaat u met uw cursor over de Menu knop zonder te klikken. Er zal 
nu een lijst van opties zichtbaar worden waarop u dan kan klikken. 
In elk geval zullen de Menuknoppen “Alle leden”, “Lijsten”, “Help” en “Print” zichtbaar zijn. 
 
 
Home pagina 
Deze geeft extra informatie weer over uzelf. 
Onderaan kan u op de «Select» knop klikken om een volledig overzicht te krijgen van alle programma 
functies. 
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Alle leden 
De programma's onder «Alle leden» laten het volgende toe: 

 Home: u komt terug naar dit scherm 
 Ledenlijst: een lijst van alle leden uit uw club 
 Lid-gegevens: laat u toe uw persoonlijke gegevens te wijzigen. U dient op Select te klikken om 

aanpassingen te doen. Vergeet niet uw aanpassingen te bevestigen door op de knop « Bevestig uw 
wijzigingen » te klikken. 

 Lijst organisatie: Een overzicht van alle nationale en district functies in volgorde van belangrijkheid. 
 Uw club activiteiten: Indien uw club events in planning heeft dan verschijnen die hier. 
 Zoek club op naam: Opzoekscherm voor het opzoeken van een andere club en hun leden. In het 

sleutelveld kan u zowel de voornaam, achternaam of een gedeelte ervan ingeven. 
 Zoek lid op naam: Opzoekscherm voor het opzoeken van een lid en zijn club 

 
 
Clubs Office 
De programma's onder «Clubs office» laten het volgende toe: 

 Beroepskwalificatie: overzicht van de NACE-codes 
 Bevestig RME: validering RME van de lopende maand. Dat mag pas gebeuren als je zeker bent dat 

alle nodige aanpassingen of wijzigingen gebeurd zijn aangezien je slechts één maal per maand de 
RME kan valideren. 

 Clubfuncties – PU101: overzicht van de clubfunctie (van het lopend jaar). Eenmaal per jaar (na de 
clubverkiezingen) moeten de clubfuncties voor het volgende Lionsjaar  opgegeven worden (ook 
indien er voor een bepaalde functie geen wijziging is). Daarvoor moet bij het aanmelden het 
desbetreffend Lionsjaar aangevinkt worden in het dialoogvenster op de eigen homepagina. 

 Clubgegevens: algemene info betreffende de club (lokaal, vergaderingen, …) 
 Historiek herintegratie: overzicht van de clubleden die de laatste 6 maanden een nationale of 

internationale Lions club verlaten hebben.  
 Historiek RME: overzicht van de vorige (gevalideerde) RME’s 
 Historiek transferten: overzicht van transfers van clubleden (enkel tussen Belgische clubs) 
 Ledenwijziging RME: overzicht van alle clubleden, met de mogelijkheid om persoonlijke gegevens 

aan te passen 
 Ledenadministratie: overzicht met de persoonlijke gegevens van de clubleden, met mogelijkheid 

om de adresgegevens aan te passen. Als desbetreffend lid een actieve clubfunctie heeft dan worden 
deze gewijzigde gegevens eveneens doorgestuurd naar Oak Brook. 

 Nieuw lid: via de preregistratie kunnen nieuwe leden opgegeven worden. Bevat eveneens de 
historiek van de nieuw(st)e leden. 

 Uit club (dropped): historiek van de clubverlaters 
 
 
Lijsten 

 Nieuwe lijsten : Als u hier op klikt krijgt u een overzicht van een ganse serie beschikbare lijsten. 
Door op « Select » te klikken wordt deze lijst opgestart en verschijnt op het scherm. Door op 
« Export to Excel » te klikken kan u het resultaat downloaden naar uw eigen PC. Diverse lijsten 
vragen bijkomende selectie criteria zoals district code en andere input. Geef hier de juiste informatie 
in. 

 Graphs: Diverse statistieken zijn hier zichtbaar en worden grafisch weergegeven. 
 
 
Menu balk Print 
Deze knop waar u wel direct mag op klikken zal de inhoud van uw omkaderde scherm uitdrukken op uw 
drukker. 
 
 
Menu balk Help 
Geeft context help weer. Als u zich in een scherm bevindt en bijkomende hulp wenst dan klikt u op deze 
knop en extra informatie eigen aan dit scherm zal dan verschijnen in een afzonderlijk venster. 
De Help menu balk geeft meer uitleg over alle programma's ook deze waar u geen toegang toe hebt. 
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Goed om weten 

 Uw aanspreekpunt bij problemen is de internet verantwoordelijke van uw club. 
Hij beschikt eveneens over uw Lions ID en kan uw paswoord doorsturen naar uw email adres in het 
geval dat u dat vergeten zou zijn. 

 Kijk op geregelde tijdstippen naar de district web omgeving. 
U zal er allerhande steeds wijzigende up to date informatie ontdekken. 

 Doe de moeite om aan de redactieraad Flash en Web uw teksten en foto's door te sturen van een 
fundraisingevent of een nabeschouwing. 
Deze actieve groep zal er voor zorgen om dit event in te lassen in de Flash en een gepaste Web 
pagina te maken. De aanlevering dient minstens twee maand voor de aanvang doorgezonden te 
worden in Word formaat voor de tekst en jpg formaat voor de foto's. Andere formaten worden niet 
aanvaard. 
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Samenstelling 
Peter De Poorter, LC Roeselare 

tel: 0477/284727 
email: peter.dp@skynet.be 
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