
Conventie Reglement LCI District 112A 

werkjaar 2020- 2021 

Bekendmaking door DG Frank Arbyn en goedgekeurd in de 

kabinetsvergadering van maandag 29 maart 2021 

1. Gezien de blijvende maatregelen van de regering ter bestrijding van COVID-19 kan de 

districtsconventie van 24 april niet fysiek doorgaan. 

2. Met haar omzendbrief van 31 maart 2020 drukt LCI erop dat de internationale bepalingen met 

betrekking tot het houden van verkiezingen moeten worden gerespecteerd en dat de verkiezingen 

moeten gehouden worden vóór 31 mei.  

3. De gouverneur en het kabinet van district 112A hebben daarom in hun vergadering van maandag 

29 maart 2021 beslist om:  

a. de verkiezingen van de openstaande functies, de goedkeuring van de rekeningen 2019-

2020 en het budget voor 2021-2022 te houden op 21 en 22 april en de resultaten ervan 

bekend te maken op de virtuele conventie die doorgaat op zaterdag 24 april van 10.00 tot 

11.30 u.  

b. de stemming door de afgevaardigden van de clubs met een confidentiële-anonieme 

televoting te laten gebeuren in overeenstemming met de beslissing van LCI om de 

verkiezingen elektronisch mogelijk te maken.  

4. De openstaande functies voor D112A zijn:  

a. Gouverneur: enige kandidaat is 1e VDG Luc Amez, lid van LC Zwevegem.  

b. 1e vicegoeverneur: enige kandidaat is 2e VDG Eddy Van Goethem, lid van LC 

Meetjesland Eeklo.  

c. 2e vicegouverneur: enige kandidaat is Hans Rottiers, lid van LC Denderleeuw 

Denderlions.  

d. Commissarissen der rekeningen: kandidaten zijn Carlos De Troch, lid van LC Aalst en 

Peter De Poorter lid van LC Roeselare.  

5. Alle kandidaten voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de verkiezingen. De 

kandidatuur van Hans Rottiers werd bekendgemaakt op de kabinetsvergadering van 25/01/2021. 

Er werden geen bezwaren ontvangen.  

6. De gegevens over de kandidaten staan op de website van het district onder “Conventie 2021”.  

7. De rekeningen van het werkjaar 2019-2020 van PDG Luc Masureel worden gecontroleerd door de 

commissarissen en het verslag zal gepubliceerd worden op de website van het district onder 

“Conventie 2021”.  

8. Het budget voor het volgend werkjaar 2021-2022 (Luc Amez) is gepubliceerd en kan worden 

geconsulteerd op de website van het district onder de rubriek “Conventie 2021”.  

9. De verschillende stemmingen zullen gebeuren met "televoting" met bescherming van de 

geheimhouding . Hiervoor zal een link gestuurd worden naar de stemgerechtigden samen met 

instructies voor het gebruik.  

10. Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moeten de clubs ten laatste op dinsdag 20 april 

2021 hun stemgerechtigden aanduiden. Dit door de namen en hun emailadressen over te maken 

aan Peter De Poorter, secretaris van het district (secretaris@lions112a.be). Deze controleert de 

namen en het aantal stemgerechtigden. Enkel deze personen mogen aan de stemming deelnemen.  

11. Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moeten de clubs in regel zijn met de betalingen.  

12. Een verkiezingscomité bestaande uit Lions Luc Carlé en Jo Lantsoght zal toezicht houden op het 

verloop van de stemmingen en de resultaten zullen op de conventie van 24 april 2021 

bekendgemaakt worden. De beslissing van het comité is definitief en bindend.  

13. De virtuele conventie staat onder het voorzitterschap van Conventievoorzitter Luc Carlé van LC 

Lokeren. 
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