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À la conquête 
de nouveaux 
horizons

Nieuwe doelen bereikenGudrun Yngvadottir

President 

Lions Clubs International

International President

Bonjour amis Lions !

J’ai l’immense honneur de commencer cette année en tant 

que Présidente internationale. Mon thème présidentiel ? « 

Nous servons ». Et j’ai hâte de voir ce que nous parviendrons 

à accomplir ensemble au service des autres. Il y a beaucoup à 

faire et je suis prête à vous faire sortir de votre zone de confort. 

Être un Lion ne signifie pas faire la même chose, d’année en 

année, au nom de la tradition. Non, être un Lion c’est chercher 

la meilleure manière de servir. Parfois, trouver des solutions 

demande de l’inventivité. Si vous n’êtes pas sûrs de comprendre 

de quoi il s’agit ou comment procéder, je suis là pour vous aider.

Voila ce sur quoi j’aimerais que nous nous concentrions cette 

année.

Les adhérents. La question que tout le monde se pose : 

comment pouvons-nous à la fois recruter de nouveaux membres, 

mais aussi garder les membres existants et former des leaders qui 

peuvent porter nos projets pour un nouveau siècle de service ? 

Un moyen d’y parvenir est de veiller à inclure des personnes, 

des deux sexes et aux trajectoires de vie toutes différentes, qui 

peuvent apporter une valeur ajoutée au service que nous rendons 

grâce à leurs expériences de vie.

L’amitié. La camaraderie a toujours fait partie de l’esprit 

Lion. Forger de nouvelles amitiés en servant ensemble est un 

aspect important à ne pas négliger. Rien ne rapproche plus les 

gens que d’aider ensemble d’autres personnes. Oui, nous avons 

beaucoup de travail à faire si nous voulons atteindre notre 

objectif : servir 200 millions de personnes par an. Nous devons 

mieux nous organiser, mieux expliquer notre travail, être plus 

créatifs dans notre façon d’aborder les problèmes. Mais nous 

devons le faire sans nous départir de notre sens de l’humour ni 

cesser de nous amuser.

Enfin, je veux ranimer un art perdu : l’art de raconter. Après 

avoir réalisé un projet de service, prenez le temps d’en écrire 

l’histoire. Qui avez-vous aidé ? Pourquoi ? Quelles circonstances 

ont fait que vous avez choisi cette façon d’agir plutôt qu’une 

autre ? C’est à travers les histoires que nous nous connectons 

les uns aux autres et que nous apprenons. En partageant ces 

histoires avec d’autres personnes impatientes de servir, nous 

pouvons vraiment changer les choses.

Amis Lions, je suis impatiente d’être votre nouvelle 

Présidente. Je suis prête à faire de cette année celle où nous 

conquerrons de nouveaux horizons au service des autres. 

Bien à vous,

Hallo Lions!

Ik ben ongelooflijk vereerd om dit jaar te starten als jullie 

International President. Mijn thema is ‘We Serve’, en ik ben 

enthousiast over hetgeen we samen kunnen bereiken door ons 

in te zetten voor anderen. We hebben veel te doen, en ik ben er 

klaar voor om jullie te helpen om stappen buiten je comfortzone 

te zetten. Een Lion zijn houdt niet in dat je jaar in, jaar uit vanuit 

de traditie dezelfde dingen kunt doen. Een Lion zijn betekent 

dat je blijft zoeken naar de beste manier om je in te zetten voor 

anderen. Soms vraagt dat om creatieve probleemoplossingen. 

Als je niet zeker weet wat dat betekent of hoe je dat moet doen, 

zal ik je helpen.

Hier zijn enkele zaken waar we ons dit jaar samen op 

focussen.

Ledenwerving
Een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Hoe kunnen 

we niet alleen nieuwe leden werven, maar ook onze huidige 

leden behouden en nieuwe leiders opleiden die ons werk naar 

de volgende eeuw kunnen brengen? Een manier om dit te doen 

is, door te zorgen voor een gebalanceerd ledenbestand, met 

mannen en vrouwen, en mensen uit alle lagen van de bevolking 

die hun levenservaring inbrengen om onze projecten goed uit te 

kunnen voeren.

Vriendschap
Vriendschap is altijd onderdeel geweest van het Lion zijn. 

We willen het belang van het bouwen aan vriendschappen door 

dienstbaarheid, niet uit het oog verliezen. Er is niets dat mensen 

beter met elkaar bindt, dan je samen inzetten om anderen te 

helpen. Ja we hebben veel werk te verzetten om ons doel om 

200 miljoen mensen per jaar te helpen, te bereiken. We moeten 

ons beter organiseren, ons beter rekenschap geven van ons werk, 

creatiever zijn in onze probleemaanpak. Maar we hoeven het 

niet te doen zonder humor en gezelligheid.

Verhalen vertellen
Tenslotte wil ik een verloren gave in ere herstellen. Dat is 

het vermogen een verhaal te kunnen vertellen. Als jouw club 

een project heeft afgerond, neem dan een moment de tijd om 

het verhaal van jullie werk op te schrijven. Wie hebben jullie 

geholpen? Waarom? Welke omstandigheden hebben hierbij 

specifiek geholpen? Verhalen zorgen voor verbinding en we 

leren van elkaar. En als we deze verhalen delen met anderen die 

willen helpen, kunnen we onze capaciteit om veranderingen 

teweeg te brengen, vermenigvuldigen.

Lions, ik ben verheugd om jullie nieuwe 

president te mogen zijn. Ik ben er klaar voor 

om dit jaar nieuwe doelen te bereiken als we 

samen het motto ‘We serve’ uitdragen. 
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Gudrun Yngvardottir

International President
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Council Chairperson

Guido Vyncke

Council Chairperson

35 jeunes originaires de 25 pays ont 

vécu un magnifi que Lions Youth Camp; 

merci Frank & Co ! Ces jeunes ont 

vécu avec nos valeurs de base : respect, 

tolérance, empathie, résultat de notre 

esprit de service ! Leur plus belle journée 

a consisté à s’occuper des enfants d’une 

maison d’accueil.

Fin juillet sur 7430 Lions, nous 

comptons 24 jeunes de moins de 30 ans. 

Heureusement, les Leos viennent adoucir ce résultat. Mais la « Jeunesse » 

n’est pas seulement une période de la vie, c’est aussi un état d’esprit. 

A l’aube du bicentenaire de notre association, notre IP Gudrún 

Yngvadottir, possède cet état d’esprit et nous emmène en voyage pour 

des destinations au-delà de l’horizon.

Ce voyage vers le progrès, avec « LCI Forward » invite à atteindre 

sur 3 ans des objectifs ambitieux et chiff rés. Pour y arriver, les 279 

équipes d’action globale des clubs doivent amorcer une spirale positive 

(voir article y consacré), soutenus par les GAT, équipes d’action globale, 

du district et du MD. Un important défi  à relever !

La réalisation et le suivi du programme « LCI Forward » met la 

structure de communication sous pression. MyLCI a techniquement 

atteint ses limites et MyLion n’est pas encore opérationnel. De plus, 

l’adaptation à la règlementation sur les données de la vie privée (GDPR) 

n’est pas encore optimale. Nous maintenons le suivi de ces adaptations; 

en outre, un plan de travail à court et moyen terme est en cours, tant 

pour le IT que le site Web. 

La communication, dans son contenu et sa structure est 

essentielle à toute organisation. Chaque district a son coordinateur 

« communication », chasseur d’informations nouvelles à partager dans 

son district, avec le District-et Flash News. Ces quatre coordinateurs 

partagent leurs données en permanence et le coordinateur MD veille 

à cet échange. Le résultat se diff use par le canal des média sociaux, des 

sites Web, de la revue LION. 

Pour maintenir l’uniformité de la diff usion, toute information 

doit recevoir le visa du Secrétaire Général. La communication externe 

privilégie les événements qui intéressent le grand public mais l’accent 

est mis sur la visibilité, comme sur les objectifs du GAT. Une bonne 

communication interne conduit à une synergie nécessaire à tous les 

niveaux.

Pour le reste, le Conseil des Gouverneurs veille à la gestion 

journalière et s’assure de la continuité. Vérifi er, développer, implémenter 

ce qui a été voté l’an dernier en plus, ce n’est certainement pas le travail 

qui manque. Et certainement avec moins de personnel au secrétariat !

Les années creusent des rides sur le visage mais rester fi dèle à ses idéaux 

évite les rides sur notre âme (selon Eddy Claesen)

Libenter,

Guido Vyncke

De 35 jongeren uit 25 landen hebben tijdens het prachtige Lions 

Youth Camp – dank Frank en co- onze basiswaarden beleefd: respect, 

tolerantie, empathie, resulterend in service! Ze beleefden hun mooiste dag, 

die zij bezorgd hebben aan de kinderen van een opvangtehuis.

Er zijn eind juli 24 Lions jonger dan 30 jaar, op de 7.430. Gelukkig 

komen de Leo’s de pil wat verzachten. Maar “Jeugd” is niet enkel een 

tijdspanne in het leven maar ook een geestestoestand. Bij de aanvang 

van onze tweede honderd jaar vinden we deze ingesteldheid terug bij IP 

Gudrun Yngvadottir, die ons op een tocht neemt naar een bestemming 

voorbij de horizon.

Deze tocht naar vooruitgang met “LCI Forward” leidt naar becijferde, 

ambitieuze doelen, te behalen in drie jaar. De 279 Club Global Action 

Teams moeten hiervoor een positieve spiraal op gang brengen. Zij worden 

gesteund door de Globale Actie Teams in het District en in het MD (zie 

verdere bijdrage). Belangrijk werk voor de boeg!

Het realiseren en opvolgen van het programma“ LCI Forward” 

zet de bestaande communicatiestructuur onder druk. Technisch heeft  

MyLCI zijn grenzen bereikt en is MyLion nog niet klaar. Bovendien is 

de toepassing van de voorschrift en over de privacy (de GDPR) ook nog 

niet rond. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Voor IT en website 

werken we een plan uit op korte en op middellange termijn. Communicatie 

is naar inhoud en structuur essentieel in elke organisatie. We hebben per 

district een communicatie coördinator, de “stofzuiger” van alle nieuws en 

mededelingen in zijn district. Hun trouwe bondgenoten: het District- en 

Flash News. Deze vier coördinatoren wisselen voortdurend nieuws uit. 

Een MD coördinator ziet hierop toe. Het resultaat van hun wisselwerking 

wordt via kanalen doorgespeeld: social media, website(s), LION. Voor 

eenheid van communicatie en van beleid worden alle mededelingen 

namens het MD geviseerd door de Secretaris-generaal. De externe 

communicatie is er naar aanleiding van evenementen die het grote publiek 

interesseert, maar het verloopt vooral via en gestadig door de zichtbaarheid 

zoals beoogd in het GAT activiteit. Met een goede interne communicatie 

kunnen de broodnodige synergiën gerealiseerd worden, op alle niveaus en 

tussen de commissies.

Voor de rest werken we vlijtig aan een dagelijks beheer met zin voor 

continuïteit. Nazien, uitwerken en implementeren van wat vorig jaar 

allemaal gestemd werd houdt ons ook goed bezig. Zeker met minder 

personeel op het secretariaat!

De jaren brengen rimpels op het gezicht, maar het trouw blijven aan 

onze idealen verhindert de rimpels op onze ziel! (naar Eddy Claesen)

Libenter,

Guido Vyncke

Chers amis Lions, Beste Lionsvrienden,
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LLIONS EN DE JEUGD

Het Scholenproject
De Belgische Lions hebben zes jeugdprogramma’s, volgens leeftijd: 11-13 jaar Vredesposters, 12-17 jaar 

Taaluitwisseling, 15-19 jaar Young Ambassador Award, 15-21 jaar Lions Quest, 17-21 jaar Youth Camp & Exchange, 

tot 24 jaar Europese Muziekwedstrijd.

Door Guido Vyncke

Er bestaat een folder waarin al deze Lions 

Jeugdprogramma’s toegelicht worden. Ben je één 

programma aan het voeren, dan kan het best interessant 

zijn het bestaan van de andere programma’s ook kenbaar te 

maken. En het “Scholenproject” zou wel eens het zevende 

jeugdprogramma kunnen worden.

We laten Lion Marcel Smets, de bedenker en met LC 

Herentals de motor van het project, aan het woord.

Het ontstaan van het idee: 

We hadden het idee om de jongeren te betrekken bij onze 

zoektocht naar nieuwe sociale projecten. We hebben dit idee 

in 2011 een eerste keer besproken met de directies van de 2 

middelbare scholen en die waren zeer enthousiast.

Uitwerking:

De jeugd is tegenwoordig via de media en internet zeer goed 

op de hoogte van alle grote ellende in de wereld maar dat 

er ook klein leed is in de nabije omgeving wordt vaak niet 

gezien. Daarom dat we heel bewust gekozen hebben om 

de leerlingen naar projecten te laten zoeken met een lokale 

verankering waar een klein bedrag het verschil kan maken. 

We wilden ook dat de leerlingen in groepjes van minimaal 

3 leerlingen zouden werken zodat ze al discussiërend van 

elkaar konden leren en elkaar konden motiveren. Er werd 

geopteerd om het in een soort van wedstrijdvorm te gieten 

waarbij de beste projecten zouden worden beloond met 

een geldprijs voor hun goede doel. De leerpunten voor de 

leerlingen zouden bestaan uit een kennisonderzoek naar 

ons sociaal weefsel, daarna kiezen en verder uitwerken van 

een project en tot slot een presentatie maken om de jury te 

overtuigen om voor hun project te kiezen. 

In samenspraak met de directies werd besloten om 

het project te starten voor leerlingen van het 5e leerjaar 

middelbaar.

Dit project kan worden opgehangen aan diverse 

leerprogramma’s zoals o.a. Communicatieve Vaardigheden, 

Economie, Godsdienst, Zedenleer, Gedragswetenschappen, 

Nederlands, Sociale Wetenschappen, enz. Echter in eerste 

instantie is het project op eerder vrijwillige basis aan de 

leerlingen voorgesteld zonder gekoppeld te zijn aan een 

specifiek vak.

In totaliteit ging het in Herentals over 600 leerlingen van het 

5e leerjaar ASO, BSO en TSO. Er werd besloten voor een 

individuele projectvoorstelling van max. 10 min.

Realisatie en opgedane ervaring

In de eerste twee edities: 2012-2013 en 2013-2014, kreeg 

het programma een vaste vorm.

Timing: voorstelling in de scholen voor de leerlingen begin 

oktober, selectie zes beste groepen eind februari, jurering 

voor de beste drie groepen eind april. Prijsuitdeling en 

receptie met alle betrokkenen.

Niet alleen de directie enthousiast maken maar ook de 

afdelingen en de leerkrachten, en ze er van begin af aan bij 

betrekken.

Met de LC Herentals De Lakenpoortse en Liesbeth 

Schellens, leerkracht aan het Kardinaal van Roey Instituut 

(KvRI) te Vorselaar, hadden we er een school bij met 15 

groepen. Het KvRI gaf ons scholenproject een andere 

dimensie: de actie werd “ als “Lion King” een gans 

schooljaar geïntegreerd met 8u per week in het lesrooster. 

Ook hier begon de fundraising door de leerlingen. Vanaf 

de 3e editie hadden we nog meer scholen en vestigingen. 

Het Scholenproject is daarmee diverser geworden naar 

deelnemende groepen en verder ook een soort van 

competitie tussen scholen geworden.

Evaluatie

Het scholenproject is een schitterend project waarbij we 

ons als Lions jaar op jaar aan een grote groep van jongeren 

als een dynamische club op een positieve manier kunnen 

presenteren. Via de leerlingen bereiken we daarnaast ook de 

ouders die betrokken worden bij de zoektocht naar goede 

doelen. Dus als positieve reclame voor de Lions kan dit 

tellen.   

We zijn als Lions Club door het Scholenproject met goede 

doelen in aanraking gekomen waar we anders geen weet 

van hadden. Bovendien zijn dit goede doelen die de jongeren 

(dus onze toekomstige leden) aanspreken. 

Er moet worden rekening gehouden met kwaliteitsverschillen 

tussen de projecten van de scholen onderling. In de ene 

school kunnen de leerlingen meer lestijd besteden aan het 

project dan in andere scholen. We proberen altijd van elke 

school finalisten op te nemen.  

Iedere geselecteerde groep voor de finale verdient een 

geldprijs voor het goede doel. Dus naast de 3 hoofdprijzen 

zijn er troostprijzen voor de verliezende finalisten. 

De goede doelen zijn aangenaam verrast door de inzet van 
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de jongeren voor hun project en onderhouden ook na afloop 

van het Scholenproject met sommige leerlingen nog contact. 

Het prijzengeld dat wij als Lions uittrekken voor het 

Scholenproject is ondertussen minder dan het geld dat 

door de leerlingen in het kader van het Scholenproject 

wordt ingezameld. Voor een goede werking van het project 

is het belangrijk dat de directie van de school achter het 

idee staat maar is de inzet van enthousiaste leerkrachten 

essentieel. Het uitrollen van het project naar andere scholen/

campussen kan het best gebeuren middels direct contact 

met leerkrachten. Voor TSO door eventueel een bijzondere 

aanpak.

We hebben in de projectvoorstelling naar de leerlingen toe 

bewust de nadruk op menselijk leed gelegd.

Mogelijk kan het prijzengeld worden verhoogd door prijzen te 

laten sponsoren. Dit is een actiepunt voor de komende jaren. 

Bedrijven vinden die jongeren als een doelgroep zien en die 

zich willen koppelen aan dit Scholenproject.

Uitrollen naar andere clubs

Na de 2e editie van ons Scholenproject zijn we gestart met 

het project te promoten bij andere clubs uit de zone. Zo zijn 

leden van andere clubs uitgenodigd geweest op de finale 

van de 2e editie. We zijn te allen tijde bereid om ons project 

voor te stellen bij andere geïnteresseerde clubs omdat het 

Scholenproject een meerwaarde is voor iedere Club.

Dit project is creatief en uniek en zet Lions op een 

positieve manier met beide voeten in de maatschappij ... 

dit is toch waar we bij Lions over aan het nadenken zijn?

Peter van Es, LC Lier Twee Neten, 

Zowel directie als leerkrachten en leerlingen waren 

enthousiast om deze uitdaging aan te gaan en het 

Scholenproject werd dan ook een succes.

Christel Onsea, LC Heist-Westerlo Juweel der Netevallei

Het enthousiasme zit er zowel bij Lions, de scholen en de 

leerlingen in. We hopen dat dit project veel navolging mag 

krijgen, de jeugd is onze toekomst en door mensen op 

jonge leeftijd bewust te maken verzekeren we de toekomst.

Marika Veramme, Lions Turnhout Hartevrouwe

Automatisch komt ook het “Lionisme” op een spontane 

manier steeds ter sprake (in alles fases van het project en 

voor alle deelnemers).

Leo Hoefkens en Leo Kerremans, LC Zuiderkempen Heist 

Westerlo

Waarom loont het Scholenproject de moeite?

a. Wij kunnen ons als Lions Club jaarlijks op een 

positieve manier voorstellen aan een grote groep 

leerlingen en leerkrachten.

b. Via de leerlingen bereiken we ook de ouders.

c. Wij krijgen sociale doelen aangereikt die onze jeugd 

belangrijk vindt.

d. We houden voeling met de leefwereld van de 

jongeren.

e. Door het Scholenproject worden de deelnemende 

leerlingen enthousiast gemaakt om zich sociaal te 

engageren. Mogelijk later via aansluiting bij Leo’s of Lions.

f. Door het engagement van de leerlingen wordt het 

geld dat de Lions aan het Scholenproject besteden meer 

dan verdubbeld.

g. De goede doelen komen in aanraking met jongeren 

en kunnen hen betrekken in hun werking.

Synergie met andere Lions jeugdprogramma’s

Eens in contact met de scholen kan een Lion de zes andere 

programma’s voorstellen.

Lions Ambassador Award: een verdienstelijke jongere 

vinden wordt in deze context eenvoudig.

Lions Quest: “Troeven voor Succes” Het gaat niet enkel om 

dezelfde leeftijdscategorie maar wel om een complementair 

programma.

Het eerste gedeelte van dit programma is een 

“Vaardighedenbank”, met voor de leerkracht uitgewerkte 

lessen i.v.m. met de verschillende vaardigheden die nodig 

zijn voor de jongere in zijn verder leven.

Het tweede gedeelte is het in de praktijk brengen van die 

sociaal - emotionele vaardigheden via een sociaal project 

zoals in de Scholenactie. Het uitkijken naar mogelijke 

sociale projecten in de omgeving, het opstellen van 

deze bevindingen, de projecten verdedigen, het contact 

met volwassenen het samenwerken in een ploeg met 

taakverdeling, timing, doelstellingen, fundraising, realisatie en 

tenslotte het rapporteren en verdedigen met een Powerpoint, 

zijn een geheel van intellectuele, emotionele en sociale 

vaardigheden. die nodig zijn in deze 21ste eeuw. Lions 

Quest ondersteunt en versterkt de scholenactie. Het kan nog 

verder versterkt worden met Lions Quest workshops voor de 

leerkrachten.

Wat fantastisch is dat we onze Lionswaarden doorgeven aan 

de volgende generaties van gezonde en wakkere burgers.

Doen!

Des clubs en Campine font tache d’huile avec un merveilleux 

projet : ils proposent aux écoles que leurs élèves de 5e 

réalisent un projet de service dans un rayon de 20 km ; 

Les élèves sont répartis au début du premier trimestre 

en équipes de 3 à 6 et fin du deuxième semestre chaque 

équipe présente son projet devant un jury Lion qui retient les 

six meilleurs. C’est fin avril qu’a lieu cette finale en présence 

des équipes, des professeurs, des familles, des bénéficiaires, 

des édiles, de la presse locale etc… où le jury Lions annonce 

les gagnants qui perçoivent des prix dont les montants sont 

versés aux œuvres présentées. Soulignons que le fundraising 

déjà réalisé par les élèves dépasse souvent le montant des 

prix offerts par le club. Les jeunes découvrent ainsi des 

projets que le Lions n’aurait pas nécessairement identifiés. 

Un lien se crée ainsi entre participants : élèves, écoles, 

bénéficiaires, et cela engendre une forte visibilité pour le club.

(Brochure type, Powerpoint peuvent être mis à votre 

disposition)

“ We serve” à l’école!
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NOUS SERVONS
LOCALEMENT ET 
DANS LE MONDE AVEC 
FIERTÉ, COMPASSION ET 
GÉNÉROSITÉ. 
Mais il existe encore un monde de service à atteindre.

TRACER NOTRE CAP
Poursuivre de nouveaux horizons

«  POUR DÉPASSER NOS LIMITES, 
NOUS DEVONS PUISER DANS NOS 
CLUBS, NOS COMMUNAUTÉS ET 
EN NOUS-MÊMES.»
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DÉPASSER NOS LIMITES, 
ENSEMBLE
Une phrase revient souvent en Islande. Son idée, à la fois simple et inspirante, 
résume la capacité islandaise à atteindre ce qui semble impossible.

« THETTA REDDAST »
: Tout ira bien, d’une façon ou d’une autre, quelle que soit la taille du problème, 

Il y a comme une étincelle quand les gens s’unissent pour servir.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS DÉPASSER NOS LIMITES.
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Nous pouvons y parvenir en concentrant nos 
efforts sur quatre domaines importants :

>   Développer notre effectif

>  Renforcer la formation des 
responsables

>  Promouvoir l’esprit de camaraderie 
Lions 

> Partager nos actions 

Nous pouvons atteindre un nouveau monde de 
service au-delà de l’horizon. 

«  IL Y A TOUJOURS DES 
OBSTACLES. LES LIONS 
LES TRANSFORMENT 
EN OPPORTUNITÉS. »
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ONZE ENERGIE 
KANALISEREN
Gebruik maken van de kracht van de 1,4 miljoen Lions

Een nieuwe weg plannen naar een grotere wereld van service, voorbij de 
horizon vergt dat we alles in het werk stellen, met de nodige middelen en 
een uitgezette duidelijke koers.

Lions Clubs International en Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
hebben ons hiertoe van de nodige programma’s en hulp voorzien: wereldwijd 
netwerk, grants en nieuwe doelstellingen.

AAN HET ROER VAN DE 
ONTDEKKINGSTOCHT
De programma’s die ons op weg helpen naar meer dienstbetoon:

Onze globale doelstellingen 
We focussen ons op het zicht, de honger, het milieu, de kinderkanker 
en in het bijzonder de diabetes, om 200 miljoen mensen per jaar 
tegen 2021 te kunnen helpen
Lions Clubs International Foundation(LCIF)
Het LCIF heeft in 50 jaar onze actie gesteund met meer dan 1 miljard 
USD. Om onze voorgenomen koers waar te maken zal ze in de 
komende 3 jaar 300 miljoen USD moeten verzamelen.
Global Action Team (GAT)
De bundeling van de ploegen voor het opleiden van de 
verantwoordelijken, voor de leden en voor het dienstbetoon in een 
global team, op alle niveaus, moet ons toelaten om tegen 2021 een 
1.7 miljoen leden te hebben. 
Een beter gender evenwicht
Niet alleen meer vrouwen maar ook het glazen plafond doorbreken
Die horizon willen we bereiken.
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DE ZEILEN 
HIJSEN
Laten we onszelf overtreffen om deze 
ambitieuze doelstellingen te halen.

BEPAAL UW KOERS 
EN BESTEMMING
Zo elk van de 47.000 clubs een nieuw doel kiest, hebben we 
47.000 nieuwe horizonten bereikt  en 11 miljoen bijkomende 
mensen geholpen.

Zo zijn we op koers van de LCI Forward om 200 miljoen 
mensen te helpen tegen 2021.

« THETTA REDDAST » 
(“Samen komen we er wel!”)
 Begin er met ambitie aan

 Bezin voor ge begint

 Wees aandachtig voor de wisselende omstandigheden

 Ken jouw grenzen

 Realiseer jouw doelen in het sociaal dienstbetoon

DEZE HORIZON IS DE UWE!
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Bruges - 72e Convention Nationale
Samedi 2 juin. Plus de 400 Lions et invités se sont rendus dans la Venise du Nord pour la 72e Convention Nationale, 
placée sous le signe de “We Serve”.

Une vingtaine de minibus de nos groupes-cibles, preuves tangibles 

de longues années d’engagement de nos clubs, étaient stationnés 

dans la cour intérieure du Beffroi pour nous accueillir.

Le travail administratif obligatoire, les inscriptions, les bulletins 

de vote et autres se sont parfaitement déroulés sous l’œil attentif 

de notre secrétaire général et des deux secrétaires afin que les 

Assemblées Générales des deux ASBL puissent commencer 

à temps. Peter Dudal, le trésorier général et son bras droit, 

Daniel Lisoir nous ont présenté tous les chiffres avec efficacité. 

Ensuite, c’est avec une légère pointe d’humour que le président 

de commission Jo Lantsoght nous a présenté le contenu des 

modifications des statuts. L’association de fait a obtenu sans 

problèmes une majorité, les asbl devront recommencer le vote en 

décembre car il n’y avait pas 2/3 des voix des clubs présents pour 

pouvoir approuver une modification de statuts.

Après avoir accueilli nos invités internationaux, le président des 

Pays-Bas et le président de la Grande Bretagne, nous entendons 

l’hymne national et le memoriam de nos membres décédés. Les 

deux candidats CC 2019-2020 ont reçu cinq minutes afin de 

présenter leur programme, rigoureusement chronométré par le 

Protocol PDG Pierre De Potter. PID Philippe Gerondal a clôturé 

la deuxième partie en mettant à l’honneur la LCIF à l’occasion de 

son 50e anniversaire et plus spécifiquement afin de nous informer 

sur la nouvelle campagne des trois prochaines années: ‘’Campaign 

100’’. Collecter mondialement 300 millions de dollars afin de 

pouvoir répondre à des besoins toujours croissants.

Lors de la pause-café, nous avons remis nos bulletins de vote 

dûment complétés. Certains en ont profité pour goûter la Brugse 

Zot, une bière locale.

Puis vint la “pièce de consistance”: montrer comment nous 

appliquons notre devise “We Serve” dans les districts ainsi que 

dans notre programme national.

Les quatre gouverneurs ont chacun présenté un projet de leur 

district: BAD pour le district A auquel de plus en plus de clubs 

participent et offrent aux moins valides une superbe journée de 

détente. District B a présenté le ICC, une organisation grâce 

à laquelle de jeunes aveugles et malvoyants ont la possibilité 

d’améliorer d’une manière spectaculaire leurs aptitudes sur 

ordinateur. L’hiving, un lieu pour des patients en phase terminale 

du sida, était le choix du District C et District D a présenté 

Osmose, une asbl qui s’occupe de former des chiens d’assistance 

pour personnes souffrant de divers handicaps.

Ensuite ce fut le tour de tous les lauréats du concours des Affiches 

de la Paix, du concours de musique et du Young Ambassador 

Award de venir sur le podium. Vous trouverez plus de détails un 

peu plus loin dans la revue.

Puis, Jeroen a retracé les 60 ans des Leo’s.

Finalement le Prix de l’Œuvre Nationale. Le président de commission 

Raf Vaasen nous a présenté 4 très bons et 3 excellents dossiers.

Comme le veut la tradition, le Council Chairperson entrant, 

Guido Vyncke nous a présenté la nouvelle équipe: Thierry Serck 

pour le A, Marc Decoene pour le B, Eric Benoit pour le C et, last 

but not least, Marie-Christine Jourdain-Rombeaux pour le D. 

Nous leur souhaitons une fructueuse année-Lions!

Vint ensuite le discours de clôture de notre président Harry 

Buelens qui a repris les points importants entrepris pendant cette 

année-Lion. Il nous a chaleureusement remerciés pour tout le 

travail accompli et pour notre enthousiasme immuable qui ont 

contribué à faire de cette année, une année-Lion réussie.

Le suspense était à son comble, lors de la lecture du résultat des 

votes par CC Harry Buelens. Oui, les budgets ont été approuvés 

et non, les nouveaux statuts pour les asbl ne sont pas passés et 

devront être revotés. L’écart entre les deux candidats CC, Roland 

Pockelé-Dilles et Chris De Pauw-D’Haeyer n’était pas grand, ce 

qui montre l’excellence des deux candidats, mais Roland l’obtint et 

deviendra CC lors de notre prochaine Convention Nationale.

Cette remarquable Convention à Bruges s’est terminée par le(s) 

traditionnel(s) verre(s) de l’amitié. Bravo à tous ceux qui y ont 

contribué. Nous en redemandons.

PCC Stefaan Willems

LMD112 - BELGIUM
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Brugge - 72e Nationale Conventie

Zaterdag 2 juni. Meer dan 400 Lions en genodigden stroomden naar het Venetië van het Noorden voor de 72ste 
Nationale Conventie, dit keer in het teken van “We Serve”.

Ter verwelkoming stonden een 20-tal minibusjes van onze 

doelgroepen opgesteld op het binnenplein van het Belfort als tastbaar 

bewijs van de jarenlange inzet van onze Lions Clubs.

Het obligate administratieve werk, inschrijvingen, stembrieven 

en dergelijke werden vlot afgehandeld onder het waakzame oog 

van onze algemene secretaris en secretaresses zodat de Algemene 

Vergaderingen van de vzw’s op tijd konden beginnen. Cijfermateriaal 

werd efficiënt gepresenteerd door de schatbewaarder Peter Dudal 

en zijn rechterhand Daniel Lisoir. Met veel humor werden de 

statutenwijzigingen voorgesteld door commissievoorzitter Jo 

Lantsoght. De feitelijke vereniging vond zonder probleem een 

meerderheid, de vzw’s mogen in december terugkomen daar er geen 

2/3 meerderheid van de stemmen van clubs aanwezig was om de 

statutenwijzigingen goed te keuren.

Na de verwelkoming van onze buitenlandse gasten, de CC’s 

van Nederland en de UK, tijd voor de nationale hymne en een 

herdenking van onze overleden leden. De twee kandidaten CC 

2019-2020 kregen elk 5 minuten toegemeten om toelichting te 

geven, terwijl Protocol PDG Pierre De Potter nauwkeurig de tijd 

in het oog hield. PID Philippe Gerondal sloot het tweede gedeelte 

af met LCIF in de schijnwerpers te zetten ter gelegenheid van haar 

50ste verjaardag en meer bepaald om ons al warm te maken voor 

de nieuwe campagne over de drie volgende jaren: Campaign 100. 

Wereldwijd 300 miljoen dollar inzamelen om aan de stijgende 

noden tegemoet te komen.

Stembrieven invullen en koffie drinken waren de volgende punten 

op het programma. Sommigen lieten zich al verleiden om een 

plaatselijke Brugse Zot te proeven.

En dan kwam de “pièce de résistance”: tonen hoe wij “We Serve” 

beleven in de districten en in onze nationale programma’s.

Elk van de vier gouverneurs stelde een project voor uit zijn district: 

BAD voor district A waar steeds meer clubs aan deelnemen en 

mindervaliden een dag samen ontspanning aanbieden. District 

B stelde het ICC voor als organisatie waar blinde en slechtziende 

jongeren hun computervaardigheden op spectaculaire wijze 

verbeteren. L’hiving, een plek voor terminale HIV patiënten, 

was de keuze van District C en District D stelde Osmose, 

blindengeleidehonden voor.

Ook de laureaten van de vredesposterwedstrijd, de muziekwedstrijd 

en de Young Ambassador Award werden voorgesteld. Zij komen aan 

bod verder in deze Lion.

Jeroen stond nog even stil bij 60 jaar Leo’s.

En dan was het de proclamatie van de Prijs van het Nationaal Werk

Commissievoorzitter Raf Vaasen had het over 4 zeer goede en 3 

uitzonderlijke dossiers.

Traditiegetrouw stelde de inkomende Council Chairperson Guido 

Vyncke zijn nieuwe ploeg voor: Thierry Serck voor A, Marc Decoene 

voor B, Eric Benoit voor C en, last but not least, Marie-Christine 

Jourdain-Rombeaux voor D. We wensen hen een vruchtbaar 

Lionsjaar toe!.

Dan was het de beurt aan CC Harry Buelens om zijn slottoespraak 

te houden en terug te blikken op het afgelopen Lionsjaar en iedereen 

te danken die door zijn inzet en gedrevenheid er een mooi lionsjaar 

van maakte.

De spanning was te snijden toen CC Harry de uitslagen van de 

stemmingen voorlas. Ja de budgetten werden goedgekeurd en neen 

de nieuwe statuten voor de vzw’s zullen nog een keertje moeten 

terugkomen. Het verschil tussen de twee kandidaten CC, Roland 

Pockelé-Dilles en Chris De Pauw-D’Haeyer was niet groot wat wijst 

op twee uitstekende kandidaten, maar Roland haalde het en wordt 

CC op de volgende Nationale Conventie. 

Met het traditionele glas (glazen) op de vriendschap werd deze zeer 

mooie en verzorgde Conventie van Brugge afgesloten. Proficiat aan 

iedereen die hiertoe bijdroeg. Meer van dat.

PCC Stefaan Willems
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Une délégation d’une soixantaine de Lions et de Leo belges est partie 

le jeudi 28 juin à Las Vegas. Capitale du monde du divertissement, 

Walhalla du jeu mais aussi une ville de Convention par excellence. 

En effet, on pouvait participer à toute la convention sans même sortir 

de l’hôtel et devoir braver les +40°C de l’extérieur. Etant donné que 

nous sommes quand même les plus braves de tous les peuples de la 

Gaule, nous sommes sortis de l’hôtel, et ce, plus d’une fois !

D’abord vendredi soir, pour le diner du MD à l’hôtel Wynn. Une 

excellente occasion de mieux nous connaître lors de notre première 

expérience du plus long et abondant buffet jamais vu. Après tout, 

nous sommes aux Etats-Unis ! CC Harry a conclu son année-Lion 

en remettant solennellement les clés de Houba à son successeur CC 

Guido.

Notre deuxième sortie fut notre participation à la parade le samedi 

matin. La Belgique se trouve à l’avant de la parade mais en raison 

de problèmes logistiques, elle est arrivée en retard! En effet, lorsque 

10.000 Lions ont quitté l’hôtel en même temps et se sont mis en 

file indienne pour entrer dans les bus; un bouchon que Bruxelles et 

Anvers nous auraient envié s’est formé. Mais pas de soucis ! Nous 

avons marché et participé à la parade avec d’autres Lions spectateurs 

car la population locale n’est pas restée des heures sous le soleil 

flamboyant … Le retour à l’hôtel fut tout aussi problématique car 

selon les cultures, se mettre en file pour rentrer dans un bus se déroule 

de façon très différente. Une façon concrète de constater la diversité 

qui existe chez les Lions.

Les jours suivants furent consacrés aux séances plénières dans 

une arène gigantesque, aussi à l’hôtel! Dimanche, le Président 

International Naresh Aggarwal a fait un rapport sur son année 

écoulée et le docteur Sanjay Gupta, neurochirurgien et correspondant 

médical pour CNN, a été invité à parler du diabète en insistant 

sur la nourriture, véritable clé préventive de cette maladie. Cette 

première session se termina par la traditionnelle parade des 

drapeaux.

Lundi, la ville fut fermée en raison de la venue du Président 

George W Bush en tant qu’orateur d’honneur. Aux Etats-Unis, on 

ne plaisante pas avec la Sécurité! Il nous a parlé de la fonction de 

Président et a fait quelques plaisanteries sur l’actuelle personnalité 

sans la nommer. Le Président de la LCIF, PIP Bob Corlew nous a 

fait part de l’excellent résultat de l’année écoulée.

Lors de la réception belge, en fin d’après-midi, nous avons eu 

l’honneur d’accueillir un certain nombre de Past International 

Presidents. Ce fut certes, l’une de nos réceptions les plus réussies, 

malgré l’absence de frites ou de pralines.

La récompense humanitaire est remise traditionnellement le dernier 

jour. Cette année, elle fut attribuée au Groupe Apollo des hôpitaux en 

Inde qui œuvre au soutien médical indispensable aux plus démunis. 

Et puis vint le moment suprême… Gudrun a officiellement prêté 

serment en tant que Présidente Internationale 2018-2019 et 

a fait grande impression avec son ‘maiden’ speech. Elle fut très 

chaleureusement applaudie… en tant que toute première… présidente 

islandaise. Vous trouverez les films de son discours sur le site web. Je 

vous recommande vivement de les regarder.

Cette 101e Convention Internationale se termina avec le point 

d’orgue, nos gouverneurs devinrent immediate past et intronisèrent 

solennellement leurs successeurs en retirant leur ruban elect. Nous 

souhaitons une année fructueuse à Thierry, Marc, Eric et Marie-

Christine avec Guido comme capitaine.

May we all take Serving - Beyond the Horizon!

Nos vifs remerciements à Walter Buelens et à Bernard De Dobbeleer 

qui se sont investis corps et âme afin d’assurer le succès de ce voyage et 

à Moïra Royer qui a tout géré depuis Bruxelles.

PCC Stefaan Willems

Photos : Svend Due Mikkelsen

C’était à prévoir que la 101e Convention Internationale aurait des difficultés à surpasser la 100e de Chicago. 

Mais les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour en faire un succès.

Regard rétrospectif sur la Convention 

Internationale de Las Vegas
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Een 60-tal Belgische Lions en Leo’s vertrokken op donderdag 

28 juni naar Las Vegas. Entertainment Capital of the world, gok 

walhalla maar ook conventiestad par excellence. Indien je wou 

kon je de hele conventie meemaken zonder dat je het hotel moest 

verlaten en de 40+ °C buitenlucht moest trotseren. Maar vermits 

wij de dapperste aller Galliërs zijn, zijn wij toch buitengekomen. 

Verschillende malen zelfs.

Te beginnen met het MD dinner op vrijdagavond in het Wynn 

hotel. Een prima gelegenheid om mekaar beter te leren kennen 

tijdens de kennismaking met het langste en grootste buffet dat ik 

ooit zag -we zijn in de USA tenslotte-. CC Harry overhandigde 

plechtig de sleutels van Houba aan zijn opvolger CC Guido en 

rondde daarmee zijn jaar af.

We kwamen een tweede keer buiten voor de parade 

zaterdagochtend. België stond vooraan in de parade maar kwam 

door logistieke problemen te laat! Als in het hotel 10.000 Lions 

allemaal tegelijkertijd willen vertrekken en op een rij van één moet 

komen om in de bussen te stappen dan krijg je taferelen die de files 

in Brussel en Antwerpen doen verbleken. Maar geen probleem! 

We hebben gestapt en de parade uitgelopen met andere Lions als 

toeschouwers want de lokale bevolking had geen zin om uren in 

de blakende zon te gaan staan… De terugkeer naar het hotel was 

al een even groot logistiek probleem want verschillende culturen 

bekijken in rij aanschuiven voor de bus op een heel andere manier. 

De diversiteit van onze Lions werd aanschouwelijk getoond.

De volgende dagen was er telkens de plenaire zitting in een 

reusachtige arena – ook in het hotel!. Zondag gaf Internationaal 

President Naresh Aggarwal verslag over zijn jaar en praatte 

gastspreker dokter Sanjay Gupta, neurochirurg en medisch 

correspondent voor CNN over diabetes met de nadruk op 

voeding als sleutel ter voorkoming van deze ziekte. De traditionele 

vlaggenparade sloot deze eerste sessie af.

Op maandag werd de stad afgesloten want voormalig president 

George W Bush was de gastspreker. Security is geen ijdel woord 

in de US. Hij had het onder meer over de functie van President 

en veegde de vloer aan met huidige figuur zonder zijn naam te 

noemen. De voorzitter van het LCIF, PIP Bob Corlew, kon op een 

uitstekend resultaat van het afgelopen jaar terugblikken.

In de namiddag mochten we op de Belgische receptie tal van Past 

International Presidents verwelkomen. Het was dan ook een van 

de best geslaagde ooit, zelfs zonder frieten of pralines.

De laatste dag wordt traditioneel de humanitarian award 

uitgereikt. Dit jaar ging die naar de Apollo groep van hospitalen 

in India die noodzakelijke medische ondersteuning geven aan de 

meest hulpbehoevenden.

En dan kwam het moment suprême. Onze nieuwe International 

President 2018-2019 Gudrun werd officieel ingezworen en maakte 

grote indruk met haar maiden speech. Als eerste… IJslandse 

president… ooit werd ze uitbundig toegejuicht. De filmpjes die 

haar toespraak begeleidden kan je op de website terugvinden. Een 

aanrader.

En zo besloot deze 101ste Internationale Conventie met 

het orgelpunt, onze gouverneurs werden Immediate Past en 

introniseerden hun opvolgers plechtig door het lintje af te trekken. 

We wensen een succesvol jaar toe aan Thierry, Marc, Eric en 

Marie-Christine met Guido als stuurman.

May we all take Serving – Beyond the Horizon!

Speciale dank aan Walter Buelens en Bernard De Dobbeleer die de 

ziel uit hun lijf gewerkt hebben voor het succes van de reis en aan 

Moïra Royer die vanuit Brussel alles in het oog hield.

PCC Stefaan Willems

Foto’s: Svend Due Mikkelsen

Dat de 101ste Internationale Conventie het lastig zou krijgen om de 100ste van Chicago te overstijgen was te 
voorspellen. Nochtans hebben de organisatoren zich alle moeite getroost om er een succes van te maken.

Terugblik op de Internationale Conventie van 

Las Vegas
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COMMISSIONS NATIONALES - GROUPES DE TRAVAIL - MEDICO / NATIONALE 
N A T I O N A L E   C O M M I S S I E S  -  C O M M I S S I O N S   N A T I O N A L E S

Coordination Communication & PR MD Coordinator DANIELS Marcel LC Kortenberg Hertog Jan

Coördinatie Communicatie & PR District coordinators VANWYNSBERGHE Caroline LC Oostende BO4

DEBOIS Luc LC Antwerpen Marnix Zuid

LEONARD Rudi LC Brussel Graaf Van Vlaenderen

JANSSEN Laurent LC Spa

Canaux - Kanalen

Social Media Président - Voorzitter CLAEYS Gaëtan LC Haute Hesbaye

Membres - Leden VANWYNSBERGHE Caroline LC Oostende BO4

DEBOIS Luc LC Antwerpen Marnix Zuid

LEONARD Rudi LC Brussel Graaf Van Vlaenderen

CLAEYS Gaëtan LC Haute Hesbaye

Website - Site Web Président - Voorzitter MARTENS Emilie LC Waregem Ascot

Membres - Leden MEERTENS Jean-Michel LC Brugge

SPRENGERS Jan LC Zuiderkempen Heist Westerlo

LEONARD Rudi LC Brussel Graaf Van Vlaenderen

PIRE Yves LC Charleroi

Lion Président - Voorzitter TACK Carl LC Mechelen

Membres - Leden VANWYNSBERGHE Caroline LC Oostende BO4

CLINCKX Alex LC IJsedal Tervuren

DOUHET Claude LC Rixensart Family

OLBRECHTS Patrick-Yves LC Liège Sart Tilman

Resp. Techn - Techn. Verantw. VAN DEN BOGAERT Nicolas LC Sint Joris Winge

European Musical Competition Président - Voorzitter ROOSEMONT Jos LC Mechelen

Membres - Leden VAN EYCK Jan LC Tielt  

DE MAEYER Jan LC Mechelen 

JANSSENS Robert LC Bruxelles Cinquantenaire

DUPUIS Brigitte LC Charleroi Vauban

Leo Président - Voorzitter CUYCKENS Peter LC Antwerpen Antoon Van Dyck

Membres - Leden DE ROY Kristof LC Ninove

LAMBRECHT Karin LC Antwerpen Belpaire

VAN BEVER Dan LC Bruxelles Sablon

DETHIER Muriel LC Charleroi Vauban

Œuvre Nationale - Nationaal Werk Président - Voorzitter VAASEN Raf LC Antwerpen Moerland

Membres - Leden BOUCKAERT Henri LC Wetteren Rozenstreek

POOT Muriel LC Gent Gandalys

HEENS Sabine LC Mol Atomiq

DIERCKX Guido LC Antwerpen Amberes

DE NORMAN Michel LC Brussels Cooperation

ISRAEL Beno LC Lasne

TRAUWAERT Jean-Yves LC Frasnes-les-Anvaing

DE MUYNCK Arnold LC Beloeil

Peace Poster Contest Président - Voorzitter INGRILLINI Marino LC Maasland

Membres - Leden SOETAERT Guy LC De Haan Permekeland

VAN DEN BROECK Mia LC Leuven Fiere Margriet

VAN SCHOENWINKEL Daisy LC Sint Truiden Sarchinium

DE SMETH Claude LC Berchem Zavelenberg

DI BARTOLOMEO Luciana LC Soignies-Salmonsart

Lions Quest Président - Voorzitter KEMPS Johan LC Mechelen Dodoens

Membres - Leden BARTHOLOMEUS Peter LC Brugge Maritime

KEMPS Johan LC Mechelen Dodoens

CAUSSIN Christiane LC Bruxelles Aurore

BOUSMANNE Marcel LC Franchimont Terre de Liberté

Statuts - Statuten Président - Voorzitter LANTSOGHT Jo LC Oostkamp

Conseiller - Raadgever GERONDAL Philippe LC Gembloux

Membres - Leden DE TROCH Carlos LC Aalst

DE RAEYMAEKER Guido LC Leuven Erasmus

DEMOULIN Benoît LC Bruxelles Saint Hubert

GEORGES Stéphan LC Marche-en-Famenne

Convention internationale - Forum Européen Président - Voorzitter DESCHRYVERE Alain LC Bruxelles Atomium

Internationale conventie - Europa Forum Membres - Leden DE DOBBELEER Bernard LC Ronse - Renaix

BUELENS Walter LC Keerbergen Drie Dennen

ROYER Moira LC Bruxelles Iris

ROSSIGNOL Philippe LC Estinnes Quevy Voie Romaine

Bert Mason Young Ambassadors Award Président - Voorzitter DE MOOR Pascal LC De Pinte Millennium

Membres - Leden GELIJKENS Christian LC Waasmunster Scaldiana

SMEERS Marleen LC St. Truiden Sarchinium
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COMMISSIES - WERKGROEPEN - MEDICO / MULTIPLE DISTRICT  112 BELGIUM
KUYPERS Marie-Thérèse LC Rixensart Family

PAGANO-MARKUS Edith LC Liège Principauté

Youth Camps & Exchange Président - Voorzitter LAUWERS Frank LC Bruxelles Royal

Membres - Leden SEYNAEVE Patrick LC Kortrijk Leie

CLERENS Marie-Gabriëlle LC Heist Juweel der Netevallei

MEYSSONNIER Pierre LC Schaerbeek Les Cérisiers

LOIX Georges LC Hannut

VERGAUWE Philippe LC Zwevegem

BERGHMANS Paul LC Mechelen

DE WANDELEER Thierry LC Klein-Brabant

VANDERMEULEN Jean-François LC Hannut

Echanges Linguistiques - Taaluitwisseling Président - Voorzitter D'HUYVETTER Joseph LC Châtelet

Membres - Leden BAISIER Marc LC Geraardsbergen

MORRHAYE Maggy LC St. Truiden Sarchinium

VICENTE RUBIO Maria LC Woluwe Constellations

D'HUYVETTER Joseph LC Châtelet

Special Olympics HAP Président - Voorzitter NAUWELAERTS Paul LC Lier Twee neten

Membres - Leden MARTENS Emilie LC Waregem Ascot

STEENHAUT Luc LC Ghent Seaport

GESTELS Willy LC Antwerpen Voorkempen

DIERYCK Gaëtane LC Bruxelles Aurore

DENTAMARO Pino-Philippe LC La Louvière Hainaut Centre

W E R K G R O E P E N  -  G R O U P E S  D E  T R A V A I L

Global Action Team MD112 Coordinator VYNCKE Guido LC Zaventem National Airport-Erasmus

SERCK Thierry LC Brugge

DECOENE Marc LC Grimbergen Noordrand

BENOIT Eric LC Bruxelles Val Duchesse

JOURDAIN-ROMBEAUX Marie-Christine LC Charleroi Horizon

Global Leadership Team Président - Voorzitter CLAISSE Gérard LC Athus Lorraine

Adjoint - Adjunct VERVINCKT Patrik LC Dendermonde

Membres - Leden SAMSON Robert LCTurnhout

VAN GEEL Eddy LC Antwerpen Minerva

LEJUSTE Martine LC Court Saint Etienne

FETTWEIS Brigitte LC Bruxelles Aurore

DOCLOT Jean Pierre LC Tournai Childeric

Global Membership Team Président-Voorzitter  BOETS Pierre LC Sint Joris Winge

Adjoint-Adjunct MOUTON Jean-Pierre LC Gembloux

Speciality Clubs SMETS Daniel LC Brussels Cooperation

Membres-Leden VERGAERT Christian LC Gent Scaldis

HEYLEN Koen LC Mol Geel

ROBRECHTS Peter LC Aarschot

BIENVENU Alain LC Jette Saint Pierre

MICHAUX Pascale LC Court-Saint-Etienne

MOUTON Jean Pierre LC Gembloux

Global Service Team Président-Voorzitter GOETHALS André LC Kortrijk

Adjoint-Adjunct VAASEN Raf LC Antwerpen Moerland

Membres-Leden GOETHALS André LC Kortrijk 

VAN ES Peter LC Lier Twee Neten

MACHON Paul LC Maasland

ANGOT Hugues LC Genval Six-Vallées

ISRAEL Beno LC Lasne

FORTON Jean-Paul LC Jambes

LCIF Team MD Coordinator WILLEMS Stefaan LC Mechelen Dodoens

Membres - Leden ROBYN Jan LC Heuvelland

BOETS Pierre LC Sint Joris Winge

AMAND Michel LC Bruxelles Saint Hubert

HUWAERT Remy LC Enghien Soignies

M E D I C O

Medico Président - Voorzitter DE MOOR Jacques LC Ninove

Membres - Leden VAN DILLE Elien LC Ronse-Renaix

COSYNS Marc LC Zelzate Krekenland

MACHON Paul LC Maasland

WILLEMS Stefaan LC Mechelen Dodoens

BENOIT Eric LC Bruxelles Val Duchesse

ISRAEL Beno LC Lasne

GEORGES Stéphan LC Marche-en-Famenne

FONDU Jacques LC La Louvière Hainaut Centre
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LGLOBAL

Les 279 clubs belges se lancent dans le  

« Global Action Team »
Pour répondre à la diminution 

constante du nombre de membres et à 

l’augmentation de l’âge moyen de ceux-ci 

dans de nombreux pays, Oak Brook, dans 

le cadre du Centennial, a mis sur pied un 

programme bien réfléchi pour le futur : 

le LCI Forward concrétisé par le Global 

Action Team (GAT).

Notre objectif, être la meilleure 

association mondiale de service d’ici 

2021 ! L’ambition, pour alors, est de 

pouvoir aider 200 millions de personnes 

par an et d’accroître notre impact, en 

nous concentrant mondialement sur 

cinq domaines prioritaires. Or, nous ne 

pourrons y arriver que si nous atteignons 

1,7 millions de membres, un meilleur 

équilibre hommes/femmes et en formant 

500.000 Lions.

Nous lançons ce défi dans chaque 

club avec un groupe de travail, le GAT 

Team coordonné par le Président de 

club (G Action T), et composé du 

1er Vice, responsable de la formation 

(G Leadership T), du responsable 

des effectifs (G Membership T) et du 

responsable des œuvres (G Service T). 

Cette structure de club est répercutée 

à tous les niveaux. C’est ainsi que le 

responsable GAT pour le MD est le 

CC, les Gouverneurs le sont dans leur 

district, etc… La collaboration entre 

les responsables GLT, GMT et GST, 

coordonnée par le responsable GAT est 

essentielle, c’est une stratégie globale: « 

beaucoup de nouveaux membres décrochent 

endéans les trois ans, parce que personne ne 

leur a expliqué comment nous fonctionnons, 

ne les a informés sur leur tâche (GLT) ; 

d’autres tiennent jusqu’à cinq ans mais le 

manque d’attractivité en matière d’activités 

de service suscitant l’intérêt (GST) entraîne 

leur départ (GMT Rétention). Et ceci 

n’est pas moins vrai pour les membres 

plus anciens et le bon fonctionnement des 

clubs (GAT) ! ». Cette synergie doit 

aboutir à une spirale positive pour le 

club. L’amélioration et l’accroissement 

qualitatif de l’activité de service augmente 

la visibilité auprès du grand public ; c’est 

par là que nous pourrons améliorer notre 

attractivité, élargir et diversifier notre 

soutien, redonner plus de valeur à nos 

actions aux yeux de nos membres et des 

candidats et enfin, grâce à cela, augmenter 

encore notre visibilité. Plus nous serons 

visibles et attractifs plus grande et 

meilleure sera notre capacité de service…

La LCIF fêtera ses 50 ans et a également 

un objectif : récolter 300 millions 

de dollars en trois ans. Ils prévoient 

une batterie de subsides pour le GAT. 

Responsables LCIF des clubs, tenez-vous 

prêts !

Cette année Lions est l’année de départ 

effective pour relever ces défis ! Les 

équipes GAT du MD et des districts 

sont là pour vous aider, vous informer et 

vous former. Le site Web international 

des Lions contient l’information, les 

formulaires, les outils. Nous avons 

également la chance d’avoir Gudrún 

Yngvadottir comme Présidente 

Internationale, elle a mis sur pied un 

programme spécial pour les dames Lions : 

« New Voices ».

Que nous faut-il de plus pour relever ces 

défis avec succès !

De 279 Belgische clubs in actie met  

Global Action Teams
Als antwoord op het dalend aantal leden 

en de stijgende gemiddelde leeftijd in vele 

landen, heeft Oak Brook in de aanloop 

van de Centennial een wel doordacht 

programma voor de toekomst op punt 

gesteld: het LCI Forward met de Global 

Action Teams (GAT).

Doelstelling: de beste Servicevereniging ter 

wereld tegen 2021 zijn! Hiervoor moeten 

we tegen die tijd 200 miljoen behoeftigen 

per jaar kunnen helpen en om werkelijk 

onze impact te vergroten focussen we ons 

wereldwijd op vijf doelgroepen. Dit kunnen 

we maar als we groeien tot 1,7 miljoen 

leden, met een betere balans tussen mannen 

en vrouwen en 500.000 Lions opleiden.

We pakken dit aan met teamwork in 

de clubs, het GAT team: coördinator 

van de actieploeg is de voorzitter van de 

club (G Action T), de eerste vice is de 

verantwoordelijke voor de opleiding 

(G Leadership T), de verantwoordelijke 

van de effectieven (G Membership T) en de 

voorzitter van de sociale werken  

(G Service T) vervolledigen de ploeg. Deze 

clubteamstructuur wordt over alle niveaus 

ondersteund. Zo is de GAT voor het MD 

de CC, voor de Districten de DG, enz.. 

Samenwerking tussen GLT, GMT en GST 

onder coördinatie van het GAT is essentieel, 

het is een globale (G) aanpak: “vele nieuwe 

leden haken af binnen de drie jaar omdat 

niemand hen heeft uitgelegd hoe het werkt 

en opgeleid heeft voor een taak(GLT), 

gevolgd door de nieuwe leden die het tot 

vijf jaar uithouden maar door gebrek aan 

zinvolle service activiteit en betrokkenheid 

erbij (GST), ook afhaken (GMT Retentie). 

En dit is niet minder waar voor de 

huidige leden en de goede gang van de 

club (GAT)!”Deze samenwerking moet 

leiden tot een positieve spiraal voor de 

club: het verbeteren en verhogen van de 

serviceactiviteit leidt tot een verhoogde 

zichtbaarheid bij de mensen, waardoor 

we onze effectiviteit voortdurend moeten 

verbeteren, waardoor we dan ook onze zorg 

kunnen uitbreiden en diversifiëren met 

meer toegevoegde servicewaarde voor de 

huidige en nieuwe leden. Wat weer leidt 

tot meer, betere en hogere service…en zo 

verder…

Het LCIF zal zijn 50 jaar vieren en 

heeft ook een doel: 300 miljoen USD 

veramelen in drie jaar. Zij voorzien een 

batterij aan Grants voor de GAT. LCIF 

clubvertegenwoordiger, hou je gereed! 

Dit Lionsjaar is het effectieve startjaar met 

te halen targets! Een GAT ploeg van MD 

en Districten om je te helpen, met info, 

opleidingen. Op onze internationale Lions 

website is er een schat aan informatie en 

praktische formulieren en tools te vinden! 

We hebben ook het geluk om Gudrun 

Yngvadottir als IP te hebben en zij heeft 

een speciaal programma voor opmerkelijke 

vrouwelijke Lions “New Voices” bedacht. 

Succes, en ga er volop voor!
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Invitation

Assemblées Générales des asbl
Multiple District 112 Belgium

Samedi 1 décembre 2018

Crowne Plaza Brussels Airport

Programme et ordre du jour*

08.30 Accueil, inscriptions, petit déjeuner

09.45 Fermeture du bureau de validation

Assemblée Générale de 

l’ASBL Association Auxiliaire

10.00 Ordre du jour de l’AG Association Auxiliaire ASBL

• Approbation du PV de l’AG du 2 juin 2018 à Bruges

 Vote à main levée
• Présentation du bilan et du compte de résultats exercice 2017-

2018 clôturés au 30-06-18

• Rapport des contrôleurs internes

• Rapport du contrôleur externe

• Décharge aux administrateurs et contrôleurs

 Vote secret
• Nomination des contrôleurs internes

 Vote à main levée

Assemblée Générale de 

l’ASBL Fonds Humanitaire

10.30 Ordre du jour de l’AG Fonds Humanitaire ASBL

• Approbation du PV de l’AG du 2 juin 2018 à Bruges

 Vote à main levée
• Présentation du bilan et du compte de résultats exercice 2017-

2018 clôturés au 30-06-18

• Rapport des contrôleurs internes

• Rapport du contrôleur externe

• Décharge aux administrateurs et contrôleurs

 Vote secret
• Nomination des contrôleurs internes

 Vote à main levée

11.10 Séminaires

 Communication des résultats de vote

13.00 Verre de l’Amitié

(*) Sous réserve de modifi cations. Consultez le site du MD 112 

Belgium : www.lions.be ou www.lionsinternational.be

Uitnodiging

Algemene Vergaderingen van de vzw’s

Multiple District 112 Belgium
Zaterdag 1 december 2018

Crowne Plaza Brussels Airport

Programma en agenda*

08.30 Onthaal, inschrijvingen, ontbijt

09.45 Sluiting van het validatiebureau

Algemene Vergadering

VZW Bijvereniging

10.00 Agenda Algemene Vergadering VZW Bijvereniging

• Goedkeuring van het PV van de AV van 2 juni 2018 te 

Brugge

 Stemming met handopheffi  ng
• Voorstelling van de balans en resultatenrekening 

werkingsjaar 2017-2018 afgesloten op 30-06-18

• Verslag van de interne en externe controleurs

• Kwijting aan de bestuurders en controleurs

 Geheime stemming
• Benoeming van de interne controleurs

 Stemming met handopheffi  ng

Algemene Vergadering

VZW Humanitair Fonds

10.30 Agenda Algemene Vergadering VZW Humanitair 

Fonds

• Goedkeuring van het PV van de AV van 2 juni 2018 te Brugge

 Stemming met handopheffi  ng
• Voorstelling van de balans en resultatenrekening 

werkingsjaar 2017-2018 afgesloten op 30-06-18

• Verslag van de interne en externe controleurs

• Kwijting aan de bestuurders en controleurs

 Geheime stemming
• Benoeming van de interne controleurs

 Stemming met handopheffi  ng 

11.10 Workshops

Mededeling van de resultaten van de stemming

13.00 Glas op de vriendschap

(*) Onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg de website van 

het MD 112 Belgium: www.lions.be of www.lionsinternational.be
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Proces-verbaal

Algemene Vergadering van de vzw 

Bijvereniging van de Lions Clubs van België 

Multiple District 112 Belgium

2 juni 2018 – 9.00 u

Stadshallen

8000 BRUGGE

De uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde statutai-

re schikkingen vóór de algemene vergadering met de agenda en 

de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-2019 

naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vice-Gouverneurs en 

Clubvoorzitters gezonden.

AGENDA

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergade-

ring van 9 december 2017 te Diegem.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-2019.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry BUELENS, opent 

de algemene vergadering van de VZW Bijvereniging van de Lions 

Clubs van België Multiple District 112 Belgium om 9 u.

De vergadering wordt vertegenwoordigd door de:

 1 Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 4 Gouverneurs en bestuurders

 43 Past Gouverneurs

 8 Vice-Gouverneurs

 43 Clubs van het District 112-A

 41 Clubs van het District 112-B

 21 Clubs van het District 112-C

 28 Clubs van het District 112-D

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Verga-

dering van 9 december 2017 te Diegem. 

Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd minus 1 negatieve 

stem.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-2019. 

De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het 

budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft. 

Het budget 2018-2019 wordt ter stemming voorgelegd: 

 335  stemmen worden uitgebracht: 

  315 positieve stemmen 

  19  negatieve stem 

  1 onthouding of ongeldige stem 

Het budget 2018-2019 wordt goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur sluit de zitting om 9.15 u.

Carl Tack Harry Buelens

Secretaris generaal Voorzitter 

 van de raad van bestuur 

Procès-verbal
Assemblée Générale de l’asbl Association 

Auxiliaire des Lions Clubs de Belgique 
Multiple District 112 Belgium

2 juin 2018 - 9h

Stadshallen

8000 BRUGES

Les convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past Gouverneurs, 

Vice-Gouverneurs et Présidents de Clubs selon les dispositions 

statutaires en vigueur avant l’Assemblée Générale avec l’ordre du jour 

et la présentation du budget pour l’exercice 2018-2019.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 

décembre 2017 à Diegem.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2018-2019.

Le Président du Conseil d’Administration, Harry BUELENS, ouvre 

l’Assemblée Générale de l’ASBL Association Auxiliaire des Lions Clubs 

de Belgique Multiple District 112 Belgium à 9h.

L’assemblée est représentée par :

 1 Président du Conseil d’Administration et administrateur

 4 Gouverneurs et administrateurs

 43 Past Gouverneurs

 8 Vice-Gouverneurs

 43 Clubs du District 112-A

 41 Clubs du District 112-B

 21 Clubs du District 112-C

 28 Clubs du District 112-D

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 

décembre 2017 à Diegem. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins 1 vote négatif. 

2. Présentation du budget pour l’exercice 2018-2019. 

Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant au 

niveau des dépenses que des recettes. 

Le budget 2018-2019 est soumis au vote : 

 335  votes ont été exprimés : 

  315 votes positifs 

  19 votes négatifs 

  1 abstention ou nul 

Le budget 2018-2019 est approuvé.

Le président du conseil d’administration lève la séance à 9h15.

Carl Tack Harry Buelens

Secrétaire général Président 

 du conseil d’administration
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Proces-verbaal

Algemene Vergadering van de vzw 

Humanitaire Fonds van de Lions Clubs van 

België Multiple District 112 Belgium

2 juni 2018 – 9.15 u

Stadshallen

8000 BRUGGE

De uitnodigingen werden volgens de van kracht zijnde statutai-

re schikkingen vóór de algemene vergadering met de agenda en 

de voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-2019 

naar de Gouverneurs, Past Gouverneurs, Vice-Gouverneurs en 

Clubvoorzitters gezonden.

AGENDA

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergade-

ring van 9 december 2017 te Diegem.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-2019.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry BUELENS, opent 

de algemene vergadering van de VZW Humanitaire Fonds van de 

Lions Clubs van België Multiple District 112 Belgium om 9.15 u.

De vergadering wordt vertegenwoordigd door de:

 1 Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 4 Gouverneurs en bestuurders

 43 Past Gouverneurs

 8 Vice-Gouverneurs

 43 Clubs van het District 112-A

 41 Clubs van het District 112-B

 21 Clubs van het District 112-C

 28 Clubs van het District 112-D

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Verga-

dering van 9 december 2017 te Diegem. 

Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd.

2. Voorstelling van het budget voor het werkingsjaar 2018-

2019. 

De Penningmeester-generaal verklaart alle posten van het 

budget, zowel wat de uitgaven als de inkomsten betreft. 

Het budget 2018-2019 wordt ter stemming voorgelegd: 

 340  stemmen worden uitgebracht: 

  324 positieve stemmen 

  11  negatieve stem 

  5 onthouding of ongeldige stem 

Het budget 2018-2019 wordt goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur sluit de zitting om 9.30 u.

Carl Tack Harry Buelens

Secretaris generaal Voorzitter 

 van de raad van bestuur 

Procès-verbal
Assemblée Générale de l’asbl Fonds 

Humanitaire des Lions Clubs de Belgique 
Multiple District 112 Belgium

2 juin 2018 - 9h15

Stadshallen

8000 BRUGES

Les convocations ont été adressées aux Gouverneurs, Past Gouverneurs, 

Vice-Gouverneurs et Présidents de Clubs selon les dispositions 

statutaires en vigueur avant l’Assemblée Générale avec l’ordre du jour 

et la présentation du budget pour l’exercice 2018-2019.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 

décembre 2017 à Diegem.

2. Présentation du budget pour l’exercice 2018-2019.

Le Président du Conseil d’Administration, Harry BUELENS, ouvre 

l’Assemblée Générale de l’ASBL Fonds Humanitaire des Lions Clubs 

de Belgique Multiple District 112 Belgium à 9h15.

L’assemblée est représentée par :

 1 Président du Conseil d’Administration et administrateur

 4 Gouverneurs et administrateurs

 43 Past Gouverneurs

 8 Vice-Gouverneurs

 43 Clubs du District 112-A

 41 Clubs du District 112-B

 21 Clubs du District 112-C

 28 Clubs du District 112-D

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 

décembre 2017 à Diegem. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

2. Présentation du budget pour l’exercice 2018-2019. 

Le Trésorier Général détaille tous les postes du budget, tant au 

niveau des dépenses que des recettes. 

Le budget 2018-2019 est soumis au vote : 

 340  votes ont été exprimés : 

  324 votes positifs 

  11 votes négatifs 

  5 abstention ou nul 

Le budget 2018-2019 est approuvé.

Le président du conseil d’administration lève la séance à 9h30.

Carl Tack Harry Buelens

Secrétaire général Président 

 du conseil d’administration
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Maintenant que l’automne pointe le bout du nez, vous 

commencez certainement à penser à l’été 2019; un été où vos 

enfants/petits enfants ou les enfants de vos amis entre 17 et 21 ans 

auront peut-être l’envie de participer au programme “Lions Youth 

Camps & Exchange”.

Chaque année, ce programme off re aux jeunes des expériences 

tellement enrichissantes que nous voulons donner la chance à 

chacun de profi ter de pareilles vacances.

Les jeunes gens rentrent ensuite chez eux, la tête remplie de beaux 

souvenirs, d’amitiés nouvelles lesquelles perdurent ensuite via les 

réseaux sociaux, avec une vision de la vie orientée vers la tolérance 

et l’ouverture.

Ceux qui souhaitent prendre part à ces vacances ou qui veulent 

en savoir plus sur le “Youth Exchange” sont cordialement invités à 

une réunion d’information.

Vous recevrez toutes les information concernant un séjour 

à l‘étranger de 3 à 5 semaines, le placement dans les familles 

d’accueil, les échanges entre jeunes de nombreuses nationalités 

diff érentes lors du Camp de jeunes. Un grand choix d’activités 

sportives et culturelles, des jeux, des ballades nature avec surtout 

des contacts humains entre jeunes. Le choix des destinations est 

très large, cela va de l’Europe, aux USA & le Canada et d’autres 

destinations lointaines telles que l’Australie, le Japon, etc… soit 

plus d’une centaine de pays sur les 5 continents.

Quel jeune refuserait un tel cadeau de fi n d’année de la part de ses 

parents ou de ses grands-parents?

N’attendez pas pour vous inscrire à cette réunion d’information 

en écrivant à:

Nu de herfst zijn intrede doet, beginnen jullie misschien al eens te 

denken aan de zomer van 2019, een zomer waarin jullie jongeren 

(17 tot 21 jaar) de wereld kunnen ontdekken via het “Lions Youth 

Camp &Exchange programma” en zo de vakantie van hun leven 

beleven.

Zij die willen deelnemen aan ... of niet weten wat “Youth Exchange” 

juist inhoud, nodigen we graag uit op een informatiedag.

Alle info wordt er verstrekt over het principe van 3 tot 5 weken 

buitenlands verblijf, deels bij gastgezinnen en deels tijdens een kamp 

met buitenlandse jongeren van alle nationaliteiten. Een prachtige 

mix van sport, spel, natuur, cultuur en vooral menselijke contacten. 

Keuze kan worden gemaakt tussen Europa, USA & Canada of 

Verre Bestemmingen zoals Australië, Japan, enz… meer dan 100 

bestemmingen over de 5 continenten.

Graag spoedig inschrijven voor deelname infovergadering bij:

QUAND - WANNEER:
Dimanche - zondag 11 novembre(r) 2018 à - om 10:00h

OU - WAAR: Provinciaal Verblijfcentrum “HANENBOS”

Lotsesteenweg 103, 1653 DWORP (BEERSEL)

District A: Patrick SEYNAEVE - 0495/205.632 

patrick.seynaeve@gmail.com

District B: Marie-Gabriëlle CLERENS - 0497/466.777 

clerensmg@gmail.com

District C: Pierre MEYSSONNIER - 0477/200.888 

pmeyssonnier@gmail.com

District D: Georges LOIX - 0497/058.940 georges_loix@voo.be

Information

Youth Camp & Exchange

Informatie

Wij gaan weer van start met de voorbereiding 

van de nationale voedselinzameling 

georganiseerd door Delhaize in samenwerking 

met de Voedselbanken en ten voordele van de 

minderbedeelden van ons land.

Ieder Lions Club wordt gevraagd een 

verantwoordelijke aan te stellen voor het coördineren van 

vrijwilligers in een Delhaize in de buurt.

De voedselinzameling 2018 zal doorgaan van donderdag 18 tot en 

met woensdag 24 oktober. Ik hoop dat ook de Leo’s zoals vorige 

jaren zich gaan mobiliseren in verschillende supermarkten van het 

land.

Wat de permanenties van de vrijwilligers en de uurroosters betreft  

in de verschillende Delhaize supermarkten kunt u best contact 

opnemen met de provincie verantwoordelijken (allemaal lions), 

Christian De Bruyne (Oost Vlaanderen) - de.bruyne.christiaan@skynet.be

Serge Skatchkoff  (West Vlaanderen) - serge.skatchkoff @gmail.com

Robert Vermetten (Zuid Antwerpen – r.vermetten@tpl.be

Fons Jespers voor Antwerpen Noord) - fons.

jespers@telenet.be

Jean Noblesse (Brussel en Brabant) - jean.

noblesse@skynet.be

Jeroen Neirinck (Leo’s) - jeroen.neirinck@gmail.

com

Vragen m.b.t.Website : maurice.buts@telenet.be

Indien je materiaal nodig zou hebben kan je ze vragen bij de 

provincieverantwoordelijken (zoals affi  ches lions, fl uohesjes ….). 

De affi  ches Lions in A3 formaat kunnen aan de ingangsdeur 

geplaatst worden, geeft  meer visibiliteit aan onze aktie 

(de coördinators vragen wel het akkoord van de lokale directie) .

Alle vrijwilligers kunnen zich nu inschrijven op een centrale 

website: www.LIONS4FOOD.be

Robert J. Vermetten

Coordinator Voedselbanken
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Nieuwe leden - Nouveaux membres
Nous publions la liste des nouveaux membres enregistrés pendant la période des trois mois précédant la date de 

clôture de l’édition (cette fois la période de début juin à fin août).

Lion magazine publiceert de lijst van nieuwe leden die zijn opgenomen in de loop van drie maanden voorafgaand 

aan de afsluitingsdatum van het nummer (nu van midden juni tot eind augustus).

District A
_______________________________________________________________
BLANKENBERGE Wim STRUBBE
DE PANNE WESTKUST Dirk WAEYAERT
DE PANNE WESTKUST Luc AMELOOT
DE PINTE MILLENNIUM Yves BAEKELANDT
DEINZE Jo BEDDELEEM
EVERGEM VLAAMSE VALLEIEN Nicolas VERHASSELT
GENT CENTINELLE Danielle BOERJAN
GENT CENTINELLE Ann-Sofie TANGHE
GENT CENTINELLE Annick COPPENS 
GENT CENTINELLE Daisy DEGUELLE
GENT CENTINELLE Geneviève BULTYNCK
GENT CENTINELLE Sophie BUYSSE
GENT CENTINELLE Evelyn DE BLIECK
GENT CENTINELLE Magali DELENS
GENT CENTINELLE Pamela DELAERE
GENT CENTINELLE Celine CLAEYS
GENT CENTINELLE Brigitte DE BRAEKELEIR
GENT CENTINELLE Nathalie LAROYE
GENT CENTINELLE Julie HAESEVOETS
GENT CENTINELLE Delphine COOREVITS
GENT CENTINELLE Julie DE NEVE
GENT CENTINELLE Julie MAERE
GENT CENTINELLE Marijke DAELMAN
GENT CENTINELLE Annemie POTS
GENT CENTINELLE Florence MAERE
GENT CENTINELLE Erika VAN DEN HAUWE
GENT CENTINELLE Nele VAN DEN NEUCKER
GENT CENTINELLE Sophie MICHELS
GENT CENTINELLE Cathy NAUDTS
GERAARDSBERGEN Hans DE TURCK
HEUVELLAND John DESOT
HEUVELLAND John DEWULF
HEUVELLAND Marc BAUDEN
HEUVELLAND Benedikt VULSTEKE
HEUVELLAND Francky DECROOS
KNOKKE ZOUTE Jan DECLERCK 
KORTRIJK Xavier BEERNAERT
KORTRIJK François MATTELAER
KORTRIJK Dieter PLATTEEUW
KORTRIJK MERCURIUS Bert DAENEKINDT
KORTRIJK MERCURIUS Lukas VANDROMME
LOKEREN Didier DE RUYSSCHER
LOKEREN David SMET
OOSTENDE Steven DEBROUWERE
RONSE-RENAIX David DEUNYNCK
RONSE-RENAIX Brecht DE ROUCK
SINT NIKLAAS CITY Michel ROELS
WAASLAND Ben CREVE
ZWEVEGEM Pieterjan DEFOORT

District B
_______________________________________________________________
AARSCHOT Koen UYTTERHOEVEN
AARTSELAAR CLEYDAEL Marina SWITSERS
AARTSELAAR CLEYDAEL Mady VERBERKT
ANTWERPEN ANTOON VAN DYCK Jorden SELS
ANTWERPEN ANTOON VAN DYCK Bart WELLENS
ANTWERPEN BELPAIRE Frieda MEEUSEN
ANTWERPEN BELPAIRE Ann DE WITTE
ANTWERPEN BELPAIRE Els FEREMANS
ANTWERPEN CENTRUM Pascal MEULEMANS
ANTWERPEN HAVEN Thierry VAN STEENBERGEN
ANTWERPEN MINERVA Gustave MIN
ANTWERPEN MINERVA Wilfried GEVERS
ANTWERPEN MOERLAND Frank COBUSSEN
HASSELT Jan VANWEERT

HASSELT Olivier GHEKIERE
HASSELT Sam HANSON
KLEIN-BRABANT Wim DEDECKER
KLEIN-BRABANT Mathieu PETITJEAN
KONTICH Davy ROMBOUTS
KONTICH Hardik VIRANI
MECHELEN LELIENDAEL Kristien VAN BRUSSEL 
MOL ATOMIQ Kristel MUYLDERMANS
MOL GEEL Sven VANDERBIESEN
TURNHOUT HARTEVROUWE Marijke ARRAZOLA DE OñATE
TURNHOUT HARTEVROUWE Eva COOLS 
TURNHOUT HARTEVROUWE Barbara KEGELAER

District C
_______________________________________________________________
ARGENTEUIL Alain BUNTINX
BERCHEM ZAVELENBERG Samantha CASIER
BERCHEM ZAVELENBERG Antoine RENARD
BRUSSEL GRAAF VAN VLAENDEREN Valerie DENOYETTE
BRUSSEL GRAAF VAN VLAENDEREN Samuel CAULIER
BRUSSEL HOOFDSTAD Derek DE BRANDT
BRUSSELS COUNTRY Charles SIMAR
BRUSSELS HERALDIC Anna KALASHOVA
BRUXELLES MILLENAIRE Pierre VAN ALBADA DE HAAN
 HETTEMA
BRUXELLES SAINT HUBERT Antonio FRAU
COURT-SAINT-ETIENNE GN Mélissa PILLON
GENAPPE VAL DE DYLE Arnold COUTEAU
IXELLES ALIZES Véronique VEKEMAN
JODOIGNE Olivier WILBERS
VILVOORDE - VILVORDE Bart DUMON
VILVOORDE - VILVORDE Mario DONNE
VILVOORDE - VILVORDE Erik PUTTEMANS

District D
_______________________________________________________________
AUBEL BOCAGES Anne Marie MICHIELS
BARRIERE DE CHAMPLON Hugues BAQUET
BINCHE ALLIANCE Cécile DASSONVILLE
CINEY Pierre JACQUET
DINANT Sébastien GUILMAIN
ESTINNES QUEVY VOIE ROMAINE Philippe MEUTER
FRAMERIES EN BORINAGE Michaël GERIN
JAMBES Sébastien MARCQ
JAMBES Jean-Yves SIMON
JAMBES Paul VAN HEUGEN
LA LOUVIERE - ECAUSSINNES VAL DE CENTRE  Roberto CASSOL
LA LOUVIERE HAINAUT CENTRE Francis GILIAN
LE RŒULX VILLE PRINCIERE Claude CROHAIN
LESSINES ATH John DEHAENE
LESSINES ATH Bruno LEFEBVRE
LIEGE CITE Philippe SYSTERMANS
LIEGE CITE Christophe DECLERCQ
LIEGE TROIS RIVIERES Xavier DECOCQ
LIEGE VAL MOSAN Raphaël CHAUVEAU
LIEGE VAL MOSAN Kevin LARUELLE
MARCHE-EN-FAMENNE Luc DE POTTER
MARCHE-EN-FAMENNE François WILLAME
MONS Willy SIWEZAK
MOUSCRON CASTELLERIE Aude VAN OOST
PECQ LES TEMPLIERS Damien TRYHOEN
SOIGNIES SALMONSART Nadine LEROY
SOIGNIES SALMONSART Sandrine INCHIOSTRO
ST. VITH Eric SCHMITZ
VERVIERS Pierre FRANSSEN
VISE MEUSE Olivier DEMOULIN
VISE MEUSE Aurélie RASIER
VISE MEUSE Nathalie COLIN

Nous avons une pensée respectueuse et reconnaissante pour les Lions qui ont partagé les idéaux de notre association et qui nous 

ont quittés récemment. 

Wij gedenken met respect en dankbaarheid de onze recent ontvallen Lions die mee de idealen van onze vereniging vorm hebben 

gegeven.

Ivan DE WILDE 1949 GENT SCALDIS
Marc MALYSSE 1939 MENEN
Jozef MEERT 1941 NINOVE
Bruno LAMBRECHT 1966 OOSTKAMP
Herman VERTONGEN 1936 KORTENBERG HERTOG JAN
Guy SMET 1936 MOL GEEL
Marc NOLENS 1940 SINT-TRUIDEN

Jean GUYAUX 1937 BRUXELLES EUROPE-FORET DE SOIGNES

Aloyse POULL 1927 DUCHE DE BRABANT
Pierre BRUYNOOGHE 1938 ERQUELINNES HAUTE SAMBRE
Georges NOEL 1946 EUPEN
Claude FORTEZ 1932 FRAMERIES EN BORINAGE
Guy VAN OOST 1930 MOUSCRON
Jacques JENNEKENS 1925 NEUFCHATEAU

In memoriam



Lions Clubs kunnen via www.lions.be > Agenda > Activiteiten, hun openbare evenementen promoten met een wervende tekst 

en alle praktische gegevens. Hier in LION verschijnt dan automatisch een samenvattende regel met datum, titel, locatie en 

organiserende club. LION kan geen artikels met reclame voor clubevenementen publiceren.

Lion Magazine publie le condensé des activités ‘grand public’ introduites par les responsables des clubs via www.lions.be > 

Agenda > activités où figurent toutes les informations pratiques. LION ne peut pas publier des articles de caractère publicitaire 

pour des récoltes de fonds.

05/10 Voordracht Marc Derez, "De Arenbergs” in Gotische Zaal Stadhuis Leuven LEUVEN FIERE MARGRIET

06/10 WIJNVERKOOP en andere producten Hotel-Restaurant GEERTS, Markt te Westerlo ZUIDERKEMPEN HEIST-WESTERLO

13/10 Oberbayern Salle Sainte Claire JETTE JETTE SAINT PIERRE

13/10 KAAS - FIJNE VLEESWAREN Zaal ' De Muzen ' Leopold Deboeckstraat 5 - 1500 Halle HALLE-ARENBERG

20/10 Jaarlijkse kaas- en wijnavond Stadhuis Mechelen – Keldermanszaal MECHELEN DODOENS

20/10 Dégustation de vins de Bordeaux et petite restauration Avenue du Commerce, 42a à 1420 Braine-l'Alleud BRAINE L'ALLEUD

20/10 Avondfeest met 3 gangen menu en dansfeest De Spiraal Zakkaai Geraardsbergen GERAARDSBERGEN

20/10 Jaarlijkse kaas- en wijnavond Stadhuis Mechelen MECHELEN DODOENS

21/10 Jaarlijks mossel eetfestijn Parochiaal Centrum - Mechelsesteenweg 1088 te 3020 Winksele LEUVEN FIERE MARGRIET

27/10 Festival "Huîtres à volonté". IRAHM ARGENTEUIL

03/11 “Klassiek – Modern” concert met gastoptreden Sint-Blasiuskerk Vlissegem (Dorpsplaats 8421 De Haan) De Haan Permekeland

04/11 Dierenzegening met een veertigtal koetsen Dorpsplaats - Warvinge Vlissegem (8421 De Haan) De Haan Permekeland

04/11 Brunch met muzikale optredens Stijboshof Achterbroekstwg 69 Kalmthout ANTWERPEN BELPAIRE

08/11 FILMGALA Cityscoop Roeselare ROESELARE

16/11 Le nouveau spectacle de Pie TSHIBANDA Salle NOVA - Kerklaan, 19 à 1830 Machelen UCCLE KAUWBERG

16/11 27ste Oester- en Kreeftenfestival Oude Wenduinse Steenweg 16, B-8370 Blankenberge BLANKENBERGE

19/11 Minikerstboompjes TURNHOUT HARTEVROUWE

23/11 Toneelvoorstelling "Bloed op witte smoking" CC Vredeberg, Vredebergstraat, Lier LIER TWEE NETEN

24/11 Toneelvoorstelling "Bloed op witte smoking" CC Vredeberg, Vredebergstraat, Lier LIER TWEE NETEN

24/11 Soirée théâtre Trois+Trois=Six...! Théâtre Salle Pax à Enghien ENGHIEN SOIGNIES

24/11 Kreeftenfestijn - Dinner & Dance Hof van Beatrijs – Lier ANTWERPEN ELSDONK

24/11 Laureatenconcert Cantabile Blauwe zaal van "deSingel", Desguinlei 25 2018 Antwerpen KONTICH

25/11 Toneelvoorstelling "Bloed op witte smoking" CC Vredeberg, Vredebergstraat, Lier LIER TWEE NETEN

14/12 Toneelvoorstelling "Bloed op witte smoking" CC 't Schaliken, Grote Markt, Herentals LIER TWEE NETEN

10/02 Malinovy Svon 'De mooie klanken van Mechelen' De Minderbroederskerk aan het Cultureel centrum te Machelen MECHELEN DODOENS

23 Feb Steakfestijn Zaal St.Michael in Sint-Lievens-Houtem GAVERE RHODELAND

14 Mar Lenteconcert Cultureel Centrum Zwaneberg te Heist-op-den-Berg ZUIDERKEMPEN HEIST-

WESTERLO

24 Mar Brunch LC Lier Twee Neten Den Boomgaard, Antwersesteenweg 43, Broechem (Ranst) LIER TWEE NETEN

31 Mar Concert - Optreden met ‘Floris and the Flames’ Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen MECHELEN LELIENDAEL

26 Apr 25ste Benefiet Golftoernooi Royal Antwerp Golf Club te Kapellen ANTWERPEN MOERLAND

24 May Perronnekesfeest Perron Noord in Brasschaat Licht Vliegwezenlaan 11 ANTWERPEN MOERLAND

24 May 56ème Gala Cinématographique Imagix Tournai TOURNAI CATHEDRALE

09 Jun Lentebrunch Lions Turnhout Giels Bos, Gierle TURNHOUT

15 Jun 10 éme Anniversaire De Remise De Charte A definir JETTE SAINT PIERRE

Agenda
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De internationale conventie blijft nazinderen. Het blijft een 

unieke ervaring. En deze keer nog meer dan de vorige die ik het 

geluk heb gehad te mogen bijwonen. Waarom?

Dit jaar wordt onze internationale organisatie voor de eerste 

keer in haar bestaan geleid door een dame! En wat voor één. De 

kalmte in persoon maar met de ambitie om het Lionisme nog 

hogere toppen te laten scheren. Of zoals haar persoonlijke leuze het 

zo mooi verwoordt: “Beyond the Horizon.”

Deze Europese dame durft het aan ons in vraag te stellen. Zijn 

wij tevreden met hetgeen we doen? Moeten we niet in onze boezem 

kijken (bij manier van spreken uiteraard) en onze “comfortzone” 

eens op een andere wijze bekijken. Of nog beter, met een kritisch 

oog? We weten het, ten minste als we er ons wel willen rekenschap 

van geven: de nood naar meer en betere dienstverlening blijft 

ongelukkig genoeg onverbiddelijk groeien. Van de verste uithoeken 

van ons planeet tot in ons district, in ons gewest, in onze zone, tot 

waar wij wonen. Verdoken misschien, maar toch aanwezig.

Als we onze limieten willen overschrijden, en dat kunnen we, 

dan raadt Internationale Presidente Gudrun ons aan onze clubs 

en onze gemeenschappen grondig te bestuderen, de bevindingen 

ervan te aanvaarden, de gevolgen er uit te trekken en aangepast 

niet reageren maar ageren!

Mijn leuze “GAT, yes we can”, staat volledig gericht op deze 

benadering. Het GAT zal ons helpen die grote belangeloze inzet 

van Lions en Leo’s nog meer, nog beter en nog sterker uit te dragen. 

Want hoe we het ook draaien of keren dienstverlening is onze 

“corebusiness”. 

De voordelen van het GAT begrijpen, aanvaarden en uitvoeren 

tot in de clubs toe, zal enige tijd in beslag nemen. Rome is ook niet 

in een jaar gebouwd. Niet getreuzeld, we beginnen eraan. Zoals 

de Italianen zeggen: « Qui va piano va sano. Et qui va sano va 

lontano ». Het blijft de bedoeling om met de inwerkingtreding van 

het GAT álle clubs, zonder uitzondering, ertoe te brengen zich er 

goed bij voelen en dan ook met enthousiasme ervoor te gaan.

Hoe gaan we praktisch te werk gaan? De 3 coördinatoren van 

het district, met name Past Gouverneur Patrik Vervinckt van LC 

Dendermonde voor GLT, Past Zonevoorzitter Christian Vergaert 

van LC Gent Scaldis voor GMT, en Past Gouverneur André 

Goethals van LC Kortrijk voor GST zijn reeds aan de slag. Zij 

hebben hun functie grondig ingestudeerd. In de loop van de maand 

september zullen alle 8 zonevoorzitters gebriefd worden hoe best 

het GAT te implementeren. Alle clubs tegelijkertijd aanpakken 

zou overmoedig zijn. Beter eerst per zone één club grondig, actief 

en efficiënt begeleiden op alle drie vlakken. Die club kan dan als 

voorbeeldfunctie fungeren voor de andere clubs van de zone. 

Het district A is gekend buiten haar grenzen voor zijn 

uitstekende werking. Wel, zo zal ons district ook een voorbeeld 

worden voor de uitvoering van het GAT: bekroond met succes. 

Ik wens jullie allen opnieuw een plezant, aangenaam en 

vruchtvol Lionsjaar.

Thierry Serck
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A
Geachte Clubvoorzitters en beste Lions en  
LEO vrienden en vriendinnen,

Thierry Serck

Op vrijdag 8 juni 2018 vierde Lions Club Menen haar 60-jarig 

bestaan.

Een academische zitting in het stadhuis van Menen was het 

eerste luik van de feestelijke avond. Na de burgemeester van 

onze stad kwamen ook Voorzitter Francis Dejonghe , Council 

Chairperson Harry Buelens en Internationaal Directeur Elien 

Van Dille aan het woord. Moderator Steven Vancraeyveldt 

zorgde voor de naadloze overgangen. De tussenkomsten 

baadden in een muzikale omlijsting door BeNe, een duo dat 

met hun virtuoze gitaarspel verder ook nog de receptie achteraf 

luister bijzette. Tijdens de receptie kon iedereen overigens 

proeven van Lions Club Menen’ s eigenste brouwsel : Simba-

bier. Een bier van hoge gisting dat ook verkocht zal worden ten 

LC Menen 

60 jaar



Dinsdag 14 augustus -19 uur stipt 

dagen heel wat leden op voor het bezoek 

aan DIERENKLINIEK CAUSUS te 

Oudenburg.

Dierenarts Koen Vandendriessche en 

zijn echtgenote Eva verwelkomen ons.

Met open mond worden we 

ondergedompeld in een wereld van 

dierengeneeskundige verzorging die velen 

tot verbeelding spreekt.

Van MRI-scanners naar bloedanalyses, 

echografi eën, kinébehandelingen in het 

waterbad, operatietafels en tandartsruimte 

naar recovery kamers waar zelfs de minste 

dierenliefh ebber toch enig medelijden 

moet tonen bij het zien van herstellende 

honden. Protheses, implantaten, 

pacemakers… noem maar op. Niks is hen 

teveel. 

Het is een totaalconcept. 26 mensen, 

waaronder 10 dierenartsen, 14 assistenten 

en 2 administratief medewerkers maken 

het geheel compleet.

Core-business is kleine huisdieren zoals 

honden, katten en meer en meer ook kleine 

knaagdieren. Maar daarnaast beheren ze 

nog een afdeling dierenvoeding die zelf 

geproduceerd wordt, een paardenkliniek 

in Eernegem, en als kers op de taart: een 

fok-afdeling voor blindengeleide honden. 

Zelfs dolfi jnen uit het Dolfi narium en 

tijgers of leeuwen uit Planckendael of de 

Zoo worden hier van de nodige zorgen 

voorzien.

Aansluitend, in de tuin van Salons 

Provoost krijgen we het liefdesverhaal te 

horen van Mathias (zoon van onze Heidi) 

en zijn Japanse liefde, Miori.

Miori vertelt ons kort over het 

uitwisselingsproject Lions Youth 

Exchange. In 2014 nam ze voor het eerst 

deel aan een Youth Camp in Wisconsin 

(USA) - het was haar eerste reis buiten 

Japan- ze was zenuwachtig en ze had geen 

grote kennis van talen – maar het Youth 

Camp was voor haar een openbaring en 

ze leerde veel mensen kennen, waaronder 

de liefde van haar leven, Mathias. Ze kreeg 

heel wat meer zelfvertrouwen door hieraan 

deel te nemen en werd later ook Youth 

Camp Counselor. Ook haar papa is Lion 

in Osaka. 

Ook Mathias vertelt ons dat hij de YE 

als een grote kans heeft  gezien in zijn leven. 

Duidelijk een gelukkig koppel & Heidi 

straalt erbij! 

Of hoe een dierenkliniek en een 

liefdesverhaal onze zomervergadering 

onvergetelijk maken.

Sabine De Loore – Voorzitter
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LC Oostende BO4

Altijd een beetje anders

voordele van de sociale kas.

Vervolgens werd de avond verdergezet met een diner waar 

Professor Criekemans als gastspreker optrad. Zijn heldere 

betoog over het complexe Midden-Oosten en sommige van 

de repercussies van wat daar gebeurt op ons dagelijkse leven 

verschaft e iedereen ronduit een nieuwe kijk op de wereld. De 

avond werd afgesloten door een korte toespraak van Gouverneur 

Marc Cosyns. Een bijzonder geslaagde avond was het resultaat.

Filip Debo

Voorzitter

Voedselbanken 2018

Meer dan ooit nodig!
Sinds meerdere jaren is ons District voorloper in de Actie 

Voedselbanken die elk jaar in oktober wordt georganiseerd 

in samenwerking met Delhaize. Vorig jaar tikten we af op een 

nationale opbrengst van 606.163 euro, waarvan 209.006 op 

conto van 112A. Voorwaar alweer een resultaat dat mocht 

worden gezien!

Dit jaar zal de actie doorgaan van 18 tot en met 24 oktober 2018. 

Er kan geen twijfel bestaan over de noodzaak van Voedselbanken 

als organisatie en de nood aan de inzamelactie via Delhaize. Het 

aantal behoevenden die beroep doen op Voedselbanken stijgt 

jaar na jaar. Dit is niet een verwonderlijk gegeven dat zelfs in 

ons rijke Vlaanderen het aantal mensen onder de armoedegrens 

toeneemt (meer dan 600.000!).

Voor alle praktische vragen omtrent de Actie kunnen jullie zoals 

steeds terecht bij onze twee provinciale coördinatoren: Serge 

Skatchkoff  (LC Kortrijk) voor West- Vlaanderen en Christiaan 

De Bruyne (LC Dendermonde) voor Oost-Vlaanderen.

Voedselbanken is corebusiness. Aan ons Lions om dit (alweer) 

te demonstreren!

Marc Temmerman – Voorzitter Commissie Voedselbanken
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Lions Club Kortrijk Mercurius en Streekfonds engageren zich 
voor “LISA”.
Lions Club Kortrijk Mercurius en Streekfonds West-Vlaanderen 
richten een Fonds op voor ondersteuning kanszoekende 
studenten.

Lions Club Kortrijk Mercurius investeerde met SAM 

(Student Academy Mercurius) al enkele jaren in de ondersteuning 

van studenten die door sociale en/of financiële omstandigheden 

moeilijker de stap van het secundair naar hoger onderwijs 

kunnen zetten. De club geeft daarbij niet alleen financiële steun 

maar vooral ook persoonlijke ondersteuning door de inzet van 

individuele clubleden als ‘peters’ die de studenten helpen en 

coachen bij hun studies en al wat daarbij komt kijken. 

Het SAM-project, dat ook steun kreeg van meer dan 100 

West-Vlaamse bedrijven die zich verenigden in de Club van 

100, werd een dermate groot succes dat het voor de Lions Club 

geen evidente zaak was om dit op een professionele manier te 

kunnen blijven beheren. Naast de intense samenwerking met 

de secundaire scholen uit de regio en het OCMW van Kortrijk 

kruipt er enorm veel tijd in een goede begeleiding door de peters 

terwijl de administratieve en financiële workload alleen maar 

toenemen. Bovendien blijken ook heel wat andere Lions-clubs 

interesse te hebben in het concept en staan er verschillende 

clubs klaar om ook in hun regio een eigen studentenfonds op te 

starten. Lions Club Mercurius inspireerde zich voor het project 

zelf ook op het Fonds Emiel Cuvelier van de Lions in Ronse. 

Daarom werd ervoor gekozen om een samenwerking aan te 

gaan met het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de 

Koning Boudewijnstichting. Het Streekfonds is vooral gekend 

van de actie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ waarbij jaarlijks 

tientallen verenigingen en organisaties die zich inzetten voor 

kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen financiële 

steun krijgen. Het Streekfonds fungeert de laatste jaren echter 

meer en meer als een platform voor diverse vormen van sociaal 

engagement waarbij het vooral focust op de ondersteuning 

van schenkers, hetzij particulieren, bedrijven of zoals hier 

serviceclubs die zich op een structurele manier willen engageren. 

Het Streekfonds West-Vlaanderen Het Streekfonds West-

Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers 

(particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,...) en lokale 

verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk 

engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen 

versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de 

kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds 

wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een 

weerspiegeling is van de lokale samenleving en beheerd door de 

Koning Boudewijnstichting. 

Het SAM-project wordt nu dus het Fonds LISA aka Lions 

International Student Academy waarbij de Lions zich blijven 

inzetten voor het werven en begeleiden van de studenten en 

het Streekfonds instaat voor het financiële en administratieve 

beheer van het fonds. Bijkomend is het de bedoeling dat ook 

andere Lions clubs zich kunnen aansluiten. Het Streekfonds zal 

daartoe ook infosessies en workshops organiseren om nieuwe 

peters te begeleiden zodat ook meer studenten beroep kunnen 

doen op ondersteuning door het fonds. 

Foto: V.l.n.r. Dirk Van Heuven (past-voorzitter LC 

Mercurius), Jan Hooijmaaijer (voorzitter Streekfonds West-

Vlaanderen), Bernard Adins (voorzitter SAM-raad LC 

Mercurius) en Jan Despiegelaere (algemeen coördinator 

Streekfonds West- Vlaanderen) 

Voor Lions Club Mercurius - Bernard Adins
Voorzitter SAM-raad Lions Club Mercurius 

M +32 475275840

Lions in de pers

Heeft jouw club een event in het vooruitzicht?
Organiseert jouw club weldra een fundraiser?

Wens je de Lions-vereniging in de picture te zetten?

Vergt jouw club aandacht op de openbare weg?

Zoek je meer visibiliteit te geven aan de aanwezigheid van Lions?

Maak gebruik van het promo-materiaal van jouw District 112A 

en bekom gratis vlaggen, fanions, banners en beachflags de tijd 

van het evenement bij de districtsprotocol chef Pierre Fobe.

Maak daarvoor gebruik van het uitleendocument (te 

downloaden via de Lions D112A website) (http://www.lions-

112a.be/promotiemateriaal-ter-beschikking-van-de-clubs-van-

d112a/) en stuur die op naar pierrefobe@skynet.be voor een 

reservatie te boeken.
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LC Leuven

Jawhara volgt rekenles op de eerste verdieping!

Beste Lion en Leo vriendinnen en vrienden,

Eerst en vooral wil ik graag mijn dankbaarheid uitdrukken 

dat ik dit jaar de rol van jullie Gouverneur op mij mag nemen. Ik 

dank jullie echt en oprecht voor dit vertrouwen en zal al wat in 

mijn mogelijkheden ligt gebruiken om deze verantwoordelijk-

heid waardig te vervullen.

Ik hou van de zee. Het vergezicht. Wat ligt er voorbij de 

horizon? Ook met de Lions gaan wij in deze tweede eeuw van 

ons bestaan nieuwe horizonten verkennen. Bij jullie, in je Club, 

komt het erop aan dat je de vriendschap hoog houdt, want enkel 

met een hecht team kan je met je ‘Club-boot’ varen naar nieuwe 

horizonten. 

Aan de Voorzitters van de Clubs, vraag ik duidelijk om jullie 

plannen en doelstellingen te delen met jullie leden. Want, zoals 

elke zeiler weet, een zeilboot zonder doel, dobbert rond of heeft  

steeds tegenwind. 

De zee is niet altijd rustig, zo zal je Clubleven ook niet altijd 

even rimpeloos verlopen. Er kan hevige wind opsteken en zelfs 

storm. Weet dan dat je de wind niet kan bevelen, maar dat je 

altijd je zeilen kan bijsturen. 

En wees voorbereid op een windstilte, heb dan je plan B 

klaar voor een nieuw initiatief, een evaluatie van jullie sociaal 

doel, of eens een andere spreker.

‘We Serve’ is en blijft  het centrale doel van ons Lionisme. 

Mensen dienen, met steun en/of met daadwerkelijke inzet, zit 

in onze genen! Dit jaar gaan wij ons samen inspannen om werk 

te maken van de GAT structuur. De ideale manier om ‘service’, 

‘ledenwerving en leden tevredenheid’ en ten slotte ‘leadership 

tonen en opleiding’ samen te laten gaan.

Ik hoop om dit najaar veel Lions te ontmoeten, naast de 

Clubbezoeken! Weet dat er heel veel initiatieven zijn waarop wij 

Lions samen naar buiten treden of gewoon samen komen:

• Een nieuw gebeuren in ons District: één startdag op 15 

september, waarop de belangrijkste Lionsinitiatieven voor 

dit jaar toegelicht en verduidelijkt worden. De laatste vra-

gen voor een succesvol Lionsjaar worden daar beantwoord 

en toegelicht.

• Op 13 oktober is er Jeugd-info-dag, waarop alle jeugd- en 

jongereninitiatieven van Lions geduid én verduidelijkt wor-

den, én dit in samenwerking met District A. Denk hierbij 

aan Vredesposter, Jeugduitwisseling en Jeugdkamp, Muziek, 

Young Ambassadors, Taaluitwisseling, Quest én zeker onze 

Leo’s!

• Een week later (van 18 tot 24 oktober) staan wij met zijn 

allen aan de Delhaizes voor de actie’Voedselbanken’. ’Hon-

ger’ is wereldwijd één van de vijf centrale thema’s van Lions! 

Welke betere actie kan men bedenken in Vlaanderen, dan 

door ‘Voedselbanken’ als Lion én als Club te steunen.

• Daarna gaan wij op reis: wij gaan naar Skopje voor het Eu-

ropaforum. Een unieke belevenis om, met Lions van andere 

landen, van gedachten te wisselen, initiatieven voor te stel-

len, best practices te delen, andere horizonten te verkennen…

Verder komen er uitermate belangrijke campagnes aan dit jaar:

• Onze ‘Foundation’ bestaat 50 jaar! Wij gaan dit uitgebreid 

in beeld brengen: enerzijds door de internationale actie, 

Campaign 100, LCIF Empowering Service en anderzijds 

doordat LCIF, die dit jaar het werk van de Gouverneur is.

• Op 1 oktober starten wij een nieuwe brilleninzameling, 

onder de naam ‘BIARL3/75000. In de loop van de komende 

maand zullen alle Clubs uitgebreid geïnformeerd worden. 

Met ons District willen wij 75000 brillen ophalen, met uw 

steun is dit zeker haalbaar.

Ik wens al de Lions en Leos van District 112B een vriend-

schappelijk en vruchtbaar Lionsjaar toe.

Geniet én dien!!

   We Serve!! 

   Tot gauw, 

   Marc Decoene

   Gouverneur 112B 2018-2019.

Sinds vorig schooljaar volgt één van de leerlingen met een 

beperking uit de school voor Bijzonder Onderwijs Windekind, 

dagelijks de rekenles in een andere school, Paridaens. 

Jawhara rekent vlot mee met de leerlingen van het eerste leerjaar 

en heeft  ook al best veel vriendjes op de andere school, maar de 

transfer naar de klas maakt dit schooloverschrijdend project 

toch wel heel bijzonder. Jawhara zit namelijk in een rolstoel, en 

haar klas bevindt zich op de eerste verdieping terwijl er geen lift  

voorhanden is...

Dankzij de fi nanciële steun van de Lions Leuven kon Windekind 

een trappenklimmer aankopen. Dit 

toestel wordt bediend door een 

begeleider en zo kan Jawhara in haar 

rolstoel op een veilige manier op en 

af de trap. Er zijn geen onnodige 

transfers en het toestel is klein en 

compact.
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LC Hoogstraten-Markland

Sociaal werk in de kijker

De 25 leden van Hoogstraten –voluit Lions Club 

Hoogstraten-Markland–, vieren dit jaar het 40-jarig 

bestaan van hun Club. In een interview aan de regionale 

pers, belichten twee ex-voorzitters, Jan Vandeweerdt en 

François Maes, de clubactiviteiten. Hier de neerslag van 

dit interview.

Think global, act local
Investeren in een vereniging doe je vooral met je (vrije) tijd, 

zo ook bij de Lions. Eénmaal per maand is er de meeting, zijn 

er tal van werkvergaderingen en commissies die de activiteiten 

bedenken, voorbereiden en uitvoeren. De sociale werken die 

men op reguliere basis steunt en het netwerk van sponsors vragen 

permanent aandacht. Eénmalige activiteiten zoals een concert 

van Dana Winner om geld in het laatje te krijgen zijn nodig. 

Deze fondsen worden bij voorkeur besteed aan langlopende 

ondersteuning.

Het internationaal Lions-hoofdkwartier moedigt de lokale 

clubs aan meer over de grenzen te gaan. LC Hoogstraten heeft 

daarvoor contact genomen met Lions Club Gaal-Gi in Dakar, 

Senegal. Samen werd een project opgezet dat in 14 dorpen 

landbouwtechnieken aanleert, technieken die de verwerking 

van de lokale producten verbeteren om deze beter op de markt 

te brengen. Mensen aan het werk krijgen betekent onder andere 

dat de migratie wordt afgeremd en de emancipatie van de 

vrouwen wordt bevorderd. Dit project krijgt dit academisch jaar 

bijkomende ondersteuning door studenten van de KU Leuven, 

die deze zomer het project ter plaatse zijn gaan uitwerken. Bij 

het bezoek van Districtgouverneur Yasmine Steijlen aan LC 

Hoogstraten was ook een delegatie van LC Gaal-GI. Amy 

Geye en Aliou Sow kwamen naar ons land om Mevrouw de 

Gouverneur te begroeten die het project moreel heel sterk 

steunt. Trouwens, hoe schrijnend de toestand in Senegal wel is 

werd beschreven door Janine Meijer in de Standaard van 28 juli 

jongstleden onderde titel „Heb je al eens om je heen gekeken? 

Hier is niets!“

Taallessen in het Spijker

Wie in Hoogstraten heeft door de jaren heen niet een taal 

geleerd tijdens avondlessen in het Spijker? Meer dan 4 000 

cursisten volgden Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans. 

Zij kunnen de talenkennis gebruiken tijdens de vakantie aan 

een zuiders strand of in de bergen. Deze taallessen werden, 

en worden nog steeds, georganiseerd door de Lions Club met 

praktijkmensen die de gesproken taal beheersen en hierop de 

klemtoon leggen. De cursisten betalen hiervoor een minimale 

vergoeding.

En verder...

- Minder bekend is de steun van de Lions aan de 

scholengemeenschap Hoogstraten. De schooldirectie krijgt een 

budget dat besteed kan worden aan goede doelen die de school 

zelf mag kiezen.

- Jacco Devos, een laatstejaars student aan het Seminarie, 

won de 1ste prijs Lions Young Ambassador dankzij zijn initiatief 

om speelpleinen voor kinderen met een handicap te organiseren 

in Kalmthout.

- Steun gaat ook naar jeugdkampen die gericht zijn op 

uitwisseling van kinderen uit andere landen. Deze verblijven 2 

weken in groepsverband en 2 weken bij een gastgezin.

- Ook de beiaardconcerten kregen in het verleden de nodige 

steun.

- Verder worden ook individuele mensen met problemen 

geholpen.

- De belangrijkste sociale werken in 2018 zijn: Therapeuten 

voor jongeren, Moeders voor moeders uit Borgerhout, Coda 

palliatieve zorgen Ispahan. 

Dankzij de inzet van velen kon 500 000,- euro worden 

ingezameld tijdens de voorbije 40 jaar.

Lion Francois Maes overhandigt aardbeien aan Yasmine 

Steijlen, districtsgouverneur op bezoek bij LC Hoogstraten-

Markland, onder het goedkeurend oog van Ami Geuye.

Mevrouw Ami Geuye en voorzitter Stefaan Cohen wisselen de 

clubfanions uit.
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LC Leuven

Nieuwe ruimte voor ‘Het Huis’
Al meer dan 50 jaar steunt en begeleidt Lions Club Leuven 

een aantal instellingen en initiatieven in het Leuvense die, stuk 

voor stuk en vaak in alle discretie, dagelijks wonderen verrich-

ten. De aandacht gaat daarbij vooral naar jongeren met fysieke, 

mentale, sociale of economische noden. “Het Huis” in Leuven is 

een schoolvoorbeeld van dergelijke instelling.

In 2015 kwam Lions Club Leuven voor het eerst in con-

tact met Het Huis. Na een presentatie door mevrouw Martine 

Bellinck tijdens een clubvergadering was iedereen meteen over-

tuigd van het belang en de zin van “haar” project en werd graag 

ingegaan op de vraag om onthaalmateriaal te schenken.

Wat is “Het Huis”?
Het Huis vzw is een autonome neutrale organisatie waar 

contacten worden georganiseerd tussen kinderen en hun 

(groot)ouders in opdracht van de rechtbanken naar aanleiding 

van echtscheidingen, betwistingen rond de omgangsregeling, 

pleegplaatsing en -opvang en ook in strafrechterlijke zaken.

Het Huis is er op de eerste plaats voor het kind, dat vaak 

de dupe is van een zogenaamde “(v)echtscheiding” en waar-

bij het contact tussen de ouders onderling dermate is ver-

stoord dat er nood is aan een onafhankelijke en veilige plek 

waar het contact hersteld kan worden. Deze ontmoetingen 

gebeuren onder toezicht en begeleiding van vrijwillige, op-

geleide medewerkers. Het Huis vertrekt vanuit de zorg voor 

kinderen die de ouderlijke inbreng van beide ouders nodig 

hebben in hun opvoeding. Als neutrale bezoekruimte biedt 

Het Huis het kind een veilige plek waar het kan spelen, pra-

ten en vooral zichzelf zijn als het de bezoekouder ontmoet. 

De werking van Het Huis vzw is uniek in zijn huidige vorm. In 

tegenstelling tot andere bezoekruimtes maakt Het Huis versla-

gen over de bezoekmomenten die aan de rechtbank en advoca-

ten bezorgd worden. De bedoeling is om op termijn opnieuw 

een normale omgangsregeling in het eigen vertrouwd thuismili-

eu mogelijk te maken, wat in 75% van de gevallen ook daadwer-

kelijk gebeurt.

Het eerste Huis opende in Antwerpen in 1998. Een tweede 

volgde in Brugge (2010) en in 2012 het Huis in Leuven.

Het stijgend aantal bezoekmomenten daar toont (helaas) 

duidelijk aan dat Het Huis aan een reële en prangende behoef-

te beantwoordt. De nood aan bijkomende ruimte liet zich dus 

snel gevoelen en toen eind 2017 een aanpalende opslagruimte 

vrijkwam, kwam de vraag of onze club hierbij zou willen helpen, 

“onder welke vorm dan ook”. De meest voor de hand liggende 

steun bestond in het financieren van het benodigd materiaal: 

van verf, over verlichting en gordijnen tot meubilair. Maar na 

een “werfbezoek” zagen we in dit project een mooie kans om 

onze Lions leuze “We Serve” ook op een wat meer geëngageer-

de wijze toe te passen. Waarom zouden we niet trachten om 

daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen te steken en het 

schuur-, plamuur- en schilderwerk zelf uit te voeren?

Geld schenken is vooral een kwestie van grootheid van een 

bankrekening. Tijd schenken is daarentegen een bewijs van be-

trokkenheid en waardering. Onze Lions klussersactiviteit was 

meteen een schot in de roos! Meer dan voldoende leden waren 

paraat om, met opgewekt humeur, tijdens een paar weekends 

hun bureaustoel voor een schildersladder in te ruilen. Na zoveel 

jaren, konden we elkaar nu ook eens anders leren kennen en 

waarderen. Wie nu het dankbaarst moet zijn, is nog de vraag, 

want dankzij Het Huis voelt Lions Leuven zich echt een “ser-

vice”-club!

Op 7 mei werd de nieuwe ruimte plechtig ingehuldigd in het 

bijzijn van Minister Koen Geens.

Minister Koen Geens opent de nieuwe ruimte van ‘Het Huis’ 

onder het goedkeurend oog van Mevrouw Bleyts, (vertegenwoor-

digster van Minister Vandeurzen) en huidig voorzitter en bezieler  

van dit project Bernard Lefevre.

Mevrouw Martine Bellinck, coördinator van Het Huis te Leu-

ven, rechts van toenmalig voorzitter Bart Wouters, beschrijft de 

werking en doelstellingen van Het Huis.
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Eric  Benoît

PARCOURS ESTIVAL D’UN GOUVERNEUR ENTRANT

Demandez à chaque rédacteur en chef d’un périodique le 

numéro pour lequel il a le plus de diffi  cultés à trouver des articles 

avec du contenu : il vous répondra le numéro de la rentrée, car 

pendant les vacances, traditionnellement rien ne se passe et tous 

les acteurs sont au bord d’une plage ou dans un pays exotique 

pour se déconnecter et recharger leurs accus.

Un type de fonction (pas forcément le seul, mais quand 

même…) fait exception à cette règle : celui de gouverneur d’un 

district Lion, car, pour lui, c’est précisément dans cette période 

dite « creuse », que les choses essentielles se passent, c’est là qu’il 

pose les jalons d’une année réussie… ou ratée. Voilà pourquoi il 

m’a semblé intéressant de revenir sur les diff érentes étapes-clés 

parcourues, à l’instar de mes collègues des autres districts, depuis 

que la dernière édition du « Lion » s’est retrouvée dans votre 

boîte.

Mi-juin, pour commencer. Après avoir scrupuleusement 

constitué mon cabinet, en recherchant le parfait équilibre entre 

collaborateurs anciens et nouveaux, entre hommes et femmes, 

entre conservateurs et progressistes, après avoir essuyé quelques 

refus et convaincu quelques hésitants, après être parvenu à 

dédoubler les fonctions les plus importantes pour éviter des 

vides de pouvoir en cours d’année, le gouverneur entrant que je 

suis, réunit pour la première fois son cabinet lors d’un séminaire 

de formation et de sensibilisation. Objectif : créer une vraie 

équipe (d’où la formule du séminaire résidentiel), aligner les 

informations à la disposition de chacun, et pousser les uns et 

les autres à s’engager au maximum (d’où l’intervention d’un 

professionnel du self-coaching). Objectif réussi avec brio par la 

nouvelle équipe GLT.

Puis, c’est le moment de faire ses valises pour la Convention 

Internationale de Las Vegas : d’abord une formation de 

gouverneur en compagnie des 700 et quelque gouverneurs du 

monde entier (c’est là qu’on ressent la richesse des diff érences 

et l’ampleur de notre association), puis la traditionnelle parade 

dans les rues du vieux Las Vegas (un peu tristounette, cette 

année, car organisée très tôt en raison de la chaleur) et enfi n la 

Convention proprement dite clôturée par la célèbre cérémonie 

du ruban, où mon prédécesseur Alain me « fait » offi  ciellement 

gouverneur. Moment émouvant qui représente le vrai passage de 

témoin : c’est à moi maintenant de porter la responsabilité du 

district. Sur place, j’enregistre une petite vidéo pour partager le 

moment avec « mes » Lions restés au pays.

De retour en Belgique, le temps fi le, entre les mises au 

point de dernière minute dans les diff érentes commissions, un 

passage au camp belge du Youth Exchange, et la préparation des 

visites de clubs. Avec comme point d’orgue, le 1er septembre 

(exceptionnellement un samedi, pour pouvoir traiter à l’aise 

tous les points), la tenue du cabinet de rentrée, au cours duquel 

les PZ (qui ont entretemps déjà rencontré leurs présidents de 

clubs), les membres du GAT et les responsables des différentes 

commissions (notamment celle chargée de promouvoir les 

« Specialty Clubs ») clarifi ent leurs attentes et leurs objectifs. 

L’année Lions peut commencer…

Éric Benoît

Gouverneur 2018-2019 District 112C

ZOMERS PARCOURS VAN EEN INTREDEND GOUVERNEUR

Elke redacteur van een tijdschrift  zal u bevestigen dat het eerste 

nummer na elke vakantie de grootste inspanning vraagt, en met 

reden! 

Hierop maakt de gouverneur van een Lionsdistrict wel een 

uitzondering. Gedurende deze vakantieperiode worden de 

fundamenten gelegd van een wel of niet geslaagd Lionsjaar. Net als 

mijn collega’s van de andere districten kijk ik graag terug op wat er 

gebeurde sedert u de laatste « Lion » ontving.

Half juni. Als intredend gouverneur heb ik zorgvuldig mijn 

kabinet samengesteld, steeds zoekend naar de perfecte balans 

tussen mijn toekomstige medewerkers. Ik liep een paar blauwtjes 

op maar slaagde er ook in twijfelaars te overtuigen. Na er nog voor 

gezorgd te hebben de belangrijkste functies te ontdubbelen kon ik 

mijn kabinet samenbrengen tijdens een opleidingsweekend met 

één doel voor ogen: een hecht team vormen. Een overtuigend succes 

dank zij het nieuwe GLT team.

Volgt de Internationale Conventie van Las Vegas. Meer dan 700 

collega’s gouverneurs van overal ter wereld krijgen er hun opleiding. 

Na de traditionele parade door oud Las Vegas wordt de eigenlijke 

Conventie afgesloten door de befaamde « ceremonie van het 

lint » waar Alain me « inzegent » als gouverneur. Nu ben ik écht 

verantwoordelijk voor ons district. Een ontroerend moment dat ik 

graag deel met het thuisfr ont in een video.

Wat gaat de tijd snel ! Th uis wachten mij last minute regelingen, 

een bezoek aan het Belgisch Youth Exchange kamp en natuurlijk 

mijn agenda voor het volgend jaar. Met als orgelpunt de 

eerste kabinetsvergadering waarop de Zonevoorzitters en de 

commissieverantwoordelijken hun doelen en verwachtingen 

kunnen duidelijk maken. Het Lionsjaar kan beginnen…

Eric Benoît

Gouverneur 2018-2019 District 112C



Or donc, en ce samedi heureux du 8 juin 2018 se tenait à 

Nivelles une session de cours destinée à former les nouveaux 

présidents de zone du District 112C.

S’y retrouvèrent attablés une bonne vingtaine de personnes, 

notre gouverneur Éric Benoit et un invité-conférencier-apnéiste 

en la personne de M. Dominique De Troyer.

Nous voici donc partis pour un jour et demi de formations 

diverses, avec une introduction ludique, parfaite comme ice-

breaker et d’une conférence fort goûtée de M. De Troyer sur le 

selfcoaching dont les préceptes se raccordent avec la devise de 

notre gouverneur  « Plus est en nous » 

Ensuite le vent nouveau qui a soufflé sur nous lorsqu’il 

fut question des nouveaux types 

de clubs (dont s’occupera la 

Commission Specialty Clubs) et 

des nouveaux types de LIONS : 

vraie bouffée de fraîcheur.

Sans omettre l’évaluation de fin 

de parcours, précédée d’un travail 

par équipes sur la gestion des 

réunions de zone.

En conclusion : un superbe jour 

et demi de formation, mis au point 

de main de maîtresses par Martine 

Lejuste et Brigitte Fettweis, 

formation de laquelle chaque 

participant est ressorti plus conscient que jamais que le lionisme 

belge - et singulièrement celui du District112C- est à l’orée d’un 

nouveau et beau chemin.

Marc Allaer

Président Zone 51

Terugblik: 8 en 9 juni 2018

Opleiding Zonevoorzitters

Op zaterdag 8 juni vond in Nijvel een opleidingssessie voor de 

nieuwe zonevoorzitters van District 112 C plaats.

Een twintigtal personen waaronder onze gouverneur Eric 

Benoit en een genodigde spreker-freediver M. Dominique De 

Troyer namen eraan deel.

We waren vertrokken voor anderhalve dag diverse opleidingen, 

met een speelse introductie, perfect als ice breaker gevolgd door een 

erg op prijs gestelde lezing door M De Troyer over selfcoaching 

waarvan de beginselen aansluiten 

bij de leuze van onze gouverneur 

« Plus est en nous »

Een paar frisse ideeën werden 

geuit toen de nieuwe types clubs 

(werk van de Commission Specialty 

Clubs) en nieuwe types leden ter 

sprake kwamen. 

We mogen zeker de 

eindevaluatie niet vergeten. Deze 

werd voorafgegaan door een 

teamwork over het beheer van de 

zonevergaderingen

Conclusie: een prachtige 

opleiding, gefinetuned door 

Martine Lejuste en Brigitte Fettweis. Elke deelnemer was er zich 

bij het afsluiten van bewust dat het Belgisch Lionisme –en vooral 

het District C – een nieuwe mooie weg inslaat. 

Marc Allaer

Voorzitter Zone 51
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Comme de coutume, un barbecue clôturait l’année scolaire 

aux Cailloux. Ceci est l’occasion pour cette ASBL non seulement 

d’inviter les donateurs qui la soutiennent mais surtout de 

présenter des petits spectacles qui montrent les bienfaits que les 

enfants ont retirés de l’effort pédagogique fourni toute l’année.

Les Cailloux est un centre d’hébergement qui a été agréé 

pour l’accueil et le traitement, en régime d’internat, d’enfants 

et d’adolescentes présentant des troubles du comportement 

résultant de perturbations de la structure de la personnalité 

touchant principalement les aspects relationnels et affectifs, 

d’une gravité telle qu’ils nécessitent des prises en charge 

pluridisciplinaires.

Le LC Bruxelles Aurore contribue depuis quatre ans au 

financement de projets dont le dernier en date, un camp 

itinérant dans les Pyrénées. Un chèque de 3.000 euros a été 

remis au cours de la fête du 27 juin pour ce camp dont la portée 

LC Bruxelles Aurore

Les Cailloux – BBQ du 27 juin 2018

Petit retour en arrière : 8 et 9 juin 2018

Formation Présidents de Zone
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LC Vilvoorde

Victor Angillis Fonds vzw
Financiele studie ondersteuning voor 

talentvolle jongeren uit Vilvoorde

Fonds voor inschrijvingsgeld, boeken, abonnement trein/bus.

Criteria om in aanmerking te komen voor het Victor Angillis fonds.

1) De Belgische nationaliteit bezitten of EU onderdaan 

of in het bezit zijn van een erkenning als politiek vluchteling of 

beschikken over een permanente verblijfsvergunning.

2) Laastejaarsstudent zijn in een Vilvoordse school voor 

algemeen secundair onderwijs.

3) Goede tot zeer goede studie resultaten behalen in zijn laaste 

jaar secundair onderwijs.

4) Zich voor volgend academiejaar inschrijven in het hoger 

onderwijs voor een diplomacontract van minstens 27 studiepunten 

en beschikken over een sterke motivatie om te slagen in het hoger 

onderwijs (gunstig advies van de klassenraad).

5) Een aanvraag ingediend hebben tot het verkrijgen van een 

studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en bereid zijn het 

resultaat van deze aanvraag mede te delen. Verrekening dient te 

gebeuren.

6) Zich engageren om – op eigen initiatief – en in vertrouwen 

te communiceren met de afgevaardigden van het Angillis fonds 

over – de gevraagde financiële steun (overmaken van facturen) en 

– de behaalde resultaten op het einde van het academiejaar.

Voor het volgende schooljaar heeft LC Vilvoorde, voor het 

fonds een begrag van 25.000 € vrijgemaakt.

Lions Vilvoorde

Kleinewinkellaan 14/001

1853 Strombeek Bever

svr@finivo.be

+32 475 70 31 32

Fondation Victor Angillis ASBL

Financement étudiant pour jeunes talentueux à 

Vilvoorde.

La Fondation intervient dans les frais d’inscription, l’achat de 

manuels, d’abonnements de train ou bus.

Information concernant les critères pour pouvoir bénéficier de 

l’aide de la Fondation Victor Angillis.

LC Vilvoorde

pédagogique est sans conteste, l’apprentissage de la maîtrise de 

soi et de l’autonomie. Le club a également travaillé à la refonte 

de la bibliothèque et au transfert des compétences à l’équipe 

pédagogique, ce qui représente des centaines d’heures de 

bénévolat.

Afin de financer ces contributions, le LC Bruxelles Aurore 

organise chaque année une soirée à thème, et, en collaboration 

avec le LC Bruxelles Jardin du Roi, une avant-première cinéma. 

La prochaine soirée à thème, « Mon Olympia ».

VZW Les Cailloux sloot het schooljaar opnieuw af met een 

BBQ en voorstellingen door de kinderen, tevens de gelegenheid om 

de donors te bedanken.

Les Cailloux is een opvangcentrum voor kinderen met 

gedragsstoornissen.

LC Bruxelles Aurore steunt dit project al vier jaar, niet enkel 

financieel maar ook logistiek.

De fundraising, via een film avant première, gebeurt in 

samenwerking met LC Bruxelles Jardin du Roi. 
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D Marie-Christine 

Jourdain–Rombeaux

Mes chers Lions,

Après l’euphorie et les découvertes d’un monde surréaliste tel que 

celui de Las Vegas, il est temps de revenir vers la réalité.

Notre Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir, nous a 

propulsés au-delà de l’horizon, en complément de la devise « Nous 

servons ». Nous avons encore beaucoup à réaliser au niveau de nos 

districts, dans nos clubs et en nous-mêmes pour atteindre de nouveaux 

horizons d’action humanitaire.

Ses objectifs principaux sont de : 

• Développer notre effectif. 

• Renforcer la formation des responsables, promouvoir l’esprit de 

camaraderie et de convivialité Lions, exploiter la force de 1,4 million 

de Lions.

Est-ce une coïncidence ? Rappelez-vous mon message lors de la 

convention de Rouvroy, j’avais fortement insisté sur le recrutement de 

personnes enthousiastes, avides de s’investir et de SERVIR.

Aider les membres en offrant des formations de qualité et 

permanentes, apporter aux responsables des clubs les moyens essentiels 

à parfaire leurs connaissances.

Chers Lions, n’oublions pas l’esprit de convivialité ; bien souvent 

nos clubs souffrent du manque de respect des uns vis-à-vis des autres, 

nous avons toutes et tous des motivations différentes, des opinions et 

des approches qui sont des valeurs ajoutées quand il s’agit de résoudre 

certains problèmes.

Le vivre ensemble doit renforcer nos liens et non déstabiliser nos 

habitudes.

Chers Lions, cette année sera la concrétisation du programme 

G.A.T. ; les fonctions sont distribuées dans les clubs, félicitations aux 

nouvelles équipes travaillant au renouveau de notre association. 

Mon souhait le plus cher est que chaque Lion soit un être passionné 

par son engagement, par le service qu’il rend. Votre dévouement aux 

services des autres est précieux.

D’avance, je vous remercie pour votre collaboration et je partagerai 

cet engouement lors de mes prochaines visites dans les clubs. Je vous 

souhaite une année fertile, riche en projets et remplie de générosité.

Marie-Christine Jourdain – Rombeaux

Gouverneur 2018-2019

La Gaume, Virton, Rouvroy, Orval, la Lorraine et le 
Grand-Duché de Luxembourg tout proches en effervescence

Le 5 mai dernier, le Lions Club Laclaireau Comté de 

Chiny accueillait pour un week-end en Gaume, l’ensemble 

des représentants des 99 Lions Clubs de Wallonie pour la 

Convention du District 112D.

Une chance unique puisque le Gouverneur du District 

Gérard Stelleman, membre de notre club, a pu transmettre le 

témoin à son successeur Marie-Christine Jourdain pour l’année 

2018-2019 et ce, précisément, l’année 1 après le Centenaire 
du Lions Clubs International, l’année du Cinquantenaire 
de la LCIF – Lions Clubs International Foundation-, une 

des principales ONG privées au monde, et l’année du 25ème 
anniversaire du LC Laclaireau Comté de Chiny; excusez du 

peu ! Une chance et une journée inoubliable.

Près de 300 convives rassemblés au Rox à Rouvroy pour 

une Convention mémorable qui, de l’avis de tous, restera 

dans les annales du Lionisme de notre beau pays tant furent 

de qualité les exposés, les intervenants, protocolaires ou non, 

Convention du District 112D du 5 mai 2018



« Dans un monde dominé par la violence, voire le terrorisme, 

l’art reste l’un des meilleurs moyens pour aider les enfants à 

trouver leur équilibre et leur épanouissement. »

Le Concours des Affiches pour la Paix proposé par les Lions 

Clubs est donc un outil idéal pouvant faire l’objet de leçons et 

de débats sur ce sujet brûlant qui nous préoccupe tous, la paix !

206 pays participent chaque année à ce concours qui est 

ouvert aux enfants, d’écoles ou institutions, âgés de 11, 12 et 
13 ans.

Il s’agit d’une opportunité pour un Club Lions d’organiser 

une manifestation à destination de la jeunesse, elle offre la 

possibilité de faire connaître notre mouvement peu ou mal 

connu par les médias ou le grand public.

Encouragés par ce message de Marianne Jaumotte, 

Responsable AP LC 112D, nous avons décidé de participer à ce 

30e concours.

Puisque les actions sociales de notre Club sont 

principalement consacrées aux enfants, ces adultes de demain, 

enfants de toutes nationalités et religions confondues, souffrant 

de handicap, défavorisés et/ou en « grande difficulté » de la 

région du «Grand Charleroi», c’était une belle opportunité et 

surtout, un nouveau défi à ajouter à nos activités ponctuelles.

Notre choix s’est arrêté sur le Collège Pie 10 de Châtelineau. 

Le Professeur d’éducation artistique était enthousiaste à cette 

idée. Enthousiasme qu’elle a largement communiqué aux vingt 

élèves qui se sont transformés pour l’occasion en « Picasso ».

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que sur les 3.000 

affiches, nous avions remporté trois prix sur les cinq, décernés 

par Gérard Stelleman, Gouverneur du District 112D. 

1er prix Sarah Geens, 4e prix Nisa Yilmaz et 5e prix Sinem 

Dikdas. 

Cerise sur le gâteau, sur les 13.000 dessins, Sarah Geens a 

également reçu le 3e prix au niveau national ! Vous pourrez les 

découvrir via notre site Web : 

http://e-clubhouse.org/sites/charleroimde/photos.php

Notre Club a décidé de récompenser les 20 élèves « artistes ». 

Nous avions prévu un autocar pour tous les emmener à la « Kid’s 

Day au parc Bobbejaanland » organisée par le Lions National. 

Ensuite, nous avons également organisé une petite cérémonie 

au sein du collège, au cours de laquelle, tous ont été mis à 

l’honneur et ont reçu un « certificat personnalisé » au nom 

de notre Club. Afin de relater cet événement, la presse écrite et 

télévisée était au rendez-vous. 

L’investissement et l’engouement, mais également la joie et 

la fierté que l’on pouvait lire dans les yeux de tous ces enfants, 

resteront pour nous une récompense… qui n’a pas de prix !

Nous remercions également pour leur implication : 

• Louise De Pestel, Professeur d’éducation artistique au 

Collège Pie 10

• Marie-Laurence Vandevelde, Préfet d’éducation au Collège 

Pie 10

• Marianne Jaumotte, Responsable AP LC 112D

Olivia Culot – LC Charleroi Métropole d’Europe

Photo : Marianne Jaumotte - Responsable AP LC 112D 
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LC Charleroi Métropole d’Europe

Affiches pour la paix

Affiche – 1er Prix District 112D

les sensibilisations diverses à diverses causes, les animations 

musicales et autres, les images et films projetés, les moments 

de détente dans les stands, les restaurants, les visites et parties 

récréatives.

Cette Convention a mené les convives de Rouvroy, petite 

commune verte proche de Virton et de Montmédy - cité 

française dédiée à Vauban - , du très beau et tout nouveau 

complexe du ROx au musée gaumais à Virton, et du Grand-

Duché de Luxembourg également proche pour le dîner de 

gala à l’abbaye d’Orval pour la partie récréative, culturelle et 

gastronomique du lendemain.

Le succès de cette splendide Convention ensoleillée a été 

rendu possible par l’implication de bien des Lions certes, mais 

sans le soutien de nombreux bénévoles et partenaires divers, 
financiers ou non, il eût été impossible de relever le défi. 

Nous pouvons tous être fiers d’être Lions, nous qui servons 

et qui avons osé la différence.

Patrice ROSMAN

Président 2017-2018 du LC Laclaireau Comté de Chiny
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LC Aubel Bocages

Des représentants des différentes associations
Les dames du Lions Club Aubel Bocages ont reçu les 

représentants des différentes associations qu’elles soutiennent 

depuis plusieurs années :

- L’ASBL L’Envolée Sports et Loisirs, partie de l’APEM 

T21, qui propose des activités ludiques et sportives.

- L’ASBL Le Rêve Bleu, composée de médecins et infirmières 

de la clinique Espérance de Montegnée, qui organise des activités 

récréatives et des voyages pour les enfants hospitalisés atteints de 

maladies chroniques ou de cancers.

- L’ASBL Maison Michotte, qui héberge des enfants de 3 à 

18 ans placés par le juge.

L’occasion de se retrouver dans une ambiance amicale et 

de partager le fruit des activités lucratives organisées par les 20 

dames du Lions Club Aubel Bocages tout au long de l’année, 

répondant ainsi à la devise du Lions ‘’WE SERVE’’.

Outre ces associations habituelles les dames ont pu aider :

- Les Coudriers à Aubel pour l’organisation d’un stage 

d’hippothérapie pour jeunes porteurs d’un handicap ou non, 

dans un esprit d’ouverture aux autres.

- Les Fauteuils Volants pour un logement inclusif, solidaire 

et intergénérationnel.

- CAP 48

- Le club a, avec les élèves de 5° et 6° année de l’Ecole de 

Fourons, participé au concours international des ‘’Affiches de la 

Paix’’.

Une fois de plus ce fut une chaleureuse réunion de bénévoles 

venant en aide aux enfants qui ont moins de chance dans la vie.

Le dimanche 25 février, Le Lions Club Liège Airport associé 

à l’agence événementielle Dynamic Events, a accueilli ses invités 

dans l’immeuble Médiarives de la RTBF Liège.

Après un apéritif au champagne, c’est autour des 78 tables 

luxueusement dressées dans le studio 40 - où est également 

enregistré “The Voice” - que les convives ont pu apprécier la 

7ème édition de cette soirée caritative exceptionnelle; d’aucuns 

la qualifiant même d’ “Événement liégeois de l’année”. En 

effet, plus de 70 sociétés réputées de la région (étendue pour 

l’occasion à Bruxelles, Gand, Anvers et Luxembourg) avaient 

tenu à réserver une table bien en vue. Près de la moitié d’entre 

elles y assistaient pour la première fois. Chacune a pu afficher 

ses couleurs sur l’écran géant disposé au-dessus de la scène où 

se sont succédé des chanteurs lyriques (interprétant comme 

de coutume des pièces d’opéra populaires), des joueurs de 

cornemuse dans un étonnant Amazing Grace, mais également 

l’irrésistible Typh Barrow qui a ravi, seule au piano, les convives 

dégustant le repas préparé en 5 services par de grands chefs 

(Agron Billa, Eric Fernez / 2 étoiles au Michelin, Thomas 

Troupin / 1 étoile, Ricarda Grommes / 1 étoile et Jean-Philippe 

Darcis).

L’événement a également attiré Gérald Whatelet (RTBF) 

et ses caméras. Celui-ci a consacré à l’Opéra Bouffe un 

sympathique reportage dans l’émission “C’est du Belge”.

Les bénéfices récoltés par le Lions Club Liège Airport seront 

redistribués, comme chaque année, aux oeuvres qu’il supporte : 

la Maison Blanche à Esneux et le Fonds Léon Frédericq à Liège.

Plus d’infos, photos, vidéos et pré-inscriptions pour 

l’édition 2019 sur www.lions-liege-airport.be

Photos ©Fred Séré / 981.be

LC Liège Airport

Opéra Bouffe


