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Inleidende opmerking 
 
 De internationale constitutie en statuten zijn rechtstreeks toepasselijk, hetgeen betekent dat 
elke wijziging die er wordt in aangebracht, onmiddellijk geldt voor de multipele en enkelvoudige 
districten, zonder dat die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de nationale of 
districtsconventies. 

 

 

ALGEMENE ARTIKELEN 
 

Artikel 1. Naam. 

Elk district dat deel uitmaakt van het Multipel District voert de naam DISTRICT 112 - 

gevolgd door een letter en de vermelding: BELGIUM. In dit artikel wordt ieder 

district in het kort genoemd: district. 

 

Artikel 2. Het effectief. 

Het effectief van elk district wordt bepaald overeenkomstig artikel 3 van de algemene 

artikelen van de statuten van het Multipel District 112 Belgium. 

 

Artikel 3. Organisatie van het district. 

 

Paragraaf 1. Het kabinet. 
A. Samenstelling: Het district wordt geleid en bestuurd door het kabinet van de gouverneur, 
bestaand uit de gouverneur van het district, de eerste en tweede vice-gouverneur, de immediate past-
gouverneur, desgevallend de gewestvoorzitters, de secretaris, de penningmeester, de 
commissievoorzitters en de zonevoorzitters. Al deze leden hebben stemrecht. 

De gouverneur zit dit kabinet voor. 

De leden en uitgetreden leden van de Internationale Raad van Bestuur van Lions Clubs 

International, die nog actief lid zijn van een club van het district, kunnen de 

vergaderingen van het kabinet bijwonen, doch enkel met een raadgevende stem. 

Ieder lid van het kabinet moet actief lid zijn en in regel met zijn bijdrage aan zijn club, 

die op zijn beurt zelf in regel moet zijn met de bijdragen ten overstaan van 

het district, van het multipel district en van Lions International. 

B. De gouverneur en de beide vice-gouverneurs worden verkozen op de jaarlijkse 

conventie van het district, die minstens 30 dagen vóór de Internationale Conventie  moet 

worden gehouden en zeker voor de conventie van het multipel district. 

De verkozen gouverneur moet in zijn functie door Lions International worden bevestigd. 

Voor de duur van zijn ambtsperiode benoemt of ontslaat de gouverneur: de 

gewestvoorzitters (indien hij er wenst aan te stellen), de secretaris, de 

penningmeester, de adjunct-secretaris, de voorzitters en de leden van de commissies 

van het district en alle andere verantwoordelijken die hem noodzakelijk of 

nuttig lijken voor een goede werking van het district. 

Hij wijst eveneens op voordracht van de clubs voor elke zone van het district een 

zonevoorzitter aan. 

C. Wordt het ambt van gouverneur vacant, dan wordt deze functie waargenomen door de 

eerste vice-gouverneur; deze krijgt dezelfde taken en hetzelfde gezag als de gouverneur, 

tot wanneer de vacature wordt ingevuld door de Internationale Raad van Bestuur, voor 

de duur van het niet afgelopen mandaat, zulks in overeenstemming met de 

internationale statuten (zie artikel 9, punten 6 d en 6 e); wordt de functie van eerste 

vice-gouverneur vacant, dan vervult de tweede vice-gouverneur deze functie tot aan de 

eerstkomende districtsconventie. Wordt het ambt van tweede vice-gouverneur vacant, 

dan blijft deze functie onbekleed tot de eerstkomende districtsconventie. 
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D. De vacatures van districtsfuncties, behoudens deze van gouverneur en van de vice-

gouverneurs, worden opgevuld bij beslissing van de gouverneur om een vacant 

geworden mandaat te voltooien. 

E. Indien een lid van het kabinet ophoudt actief lid te zijn van een club, van het gewest 

of de zone - volgens het geval - door wie hij werd aangewezen, of indien 

zijn club ophoudt in orde te zijn met de bijdragen ten opzichte van het Multipel District 

en Lions International, eindigt zijn functie en duidt de gouverneur een 

opvolger aan om dit mandaat te beëindigen. 

F. Alle functies die clubleden uitoefenen in de schoot van de vereniging zijn onbezoldigd. 

 

Paragraaf 2. Wijze van beraadslagen. 

 

A. Gewone vergaderingen. 

Een gewone vergadering van het kabinet wordt gehouden in de loop van ieder kwartaal 

van het dienstjaar. De eerste wordt gehouden binnen de 90 dagen volgende 

op de sluiting van de internationale conventie. 

Tenminste 10 dagen vóór de vergadering richt de secretaris schriftelijk aan elk lid van 

het kabinet een oproeping die de agenda, datum, uur en plaats gekozen door 

de gouverneur bevat. 

B. Buitengewone vergaderingen. 

Telkens hij dit wenselijk acht kan de gouverneur buitengewone vergaderingen 

bijeenroepen. 

Buitengewone vergaderingen moeten worden bijeengeroepen wanneer de meerderheid 

van de stemgerechtigde leden van het kabinet hiertoe schriftelijk een 

verzoek richt aan de gouverneur of de secretaris. Binnen de 10 dagen na het ontvangen 

van dit verzoek zendt de secretaris aan elk lid van het kabinet, een brief of 

een telegram met de oproeping waarin hij de agenda van de vergadering, datum, uur en 

plaats gekozen door de gouverneur vermeldt. 

C. Quorum en stemming. 

Elke vergadering van het kabinet vereist de aanwezigheid van tenminste tweederde van 

de stemgerechtigde leden. 

D. Bevoegdheden. 

De daden van dagelijks bestuur behoren tot de bevoegdheid van de gouverneur. 

Voor de andere bestuurshandelingen, de gewichtige beslissingen, de oprichting van 

VZW's, de wijzigingen aan de bestaande gewesten of zones (de opsomming is 

niet beperkend), is het kabinet bevoegd. Zij vereisen een tweederde meerderheid van de 

door de aanwezige leden uitgebrachte ja-stemmen (de ongeldige 

stemmen en onthoudingen niet meegerekend). 

Is de gouverneur van oordeel dat de voorstellen niet beantwoorden aan het opzet van 

zijn gouverneursjaar, dan beschikt de gouverneur over een vetorecht dat 

hem toelaat een status quo te behouden. 

 

Paragraaf 3. De officials van het district. 

De officials van het district zijn de leden van het kabinet van de gouverneur, de 

voorzitters van de commissies van het district en de commissarissen van de 

rekeningen, voor zover zij lid zijn in regel van een Lions club van het district, die zelf in 

orde is ten opzichte, van het district, het Multipel District en Lions 

international. 

 

Paragraaf 4. De gewesten en zones. 

A. Verdeling van de clubs. 

Het district is onderverdeeld in gewesten, die niet meer dan 16 en niet minder dan 10 

Lions clubs omvatten. Ieder gewest is op zijn beurt onderverdeeld in zones 

die niet meer dan 8 en niet minder dan 4 Lions clubs omvatten, rekening houdend met 

de geografische ligging van de betrokken clubs. Wanneer het nodig blijkt in 

het grootste belang van het district, kan het kabinet de samenstelling van al de gewesten 

en zones wijzigen, maar slechts na raadpleging van de betrokken clubs. 
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B. Gewestvergaderingen. 

Wanneer de gouverneur een gewestvoorzitter heeft aangeduid brengt deze regelmatig de 

zonevoorzitters bijeen in een raad die hij zelf voorzit. Daarenboven brengt 

hij, zo hij dit wenst, de vertegenwoordigers van de clubs uit zijn gewest samen en dit op 

dag, uur en plaats die hij zelf kiest. 

C. Raadgevend comité van de gouverneur (zonevergaderingen). 

In elke zone bestaat een raadgevend comité van de gouverneur dat onder 

voorzitterschap van de zonevoorzitter samengesteld is uit de voorzitters en secretarissen 

van de clubs uit die zone. 

Op dag, uur en plaats, vastgesteld door de zonevoorzitter, houdt het comité een eerste 

vergadering in de maand september, een tweede in november of december, 

een derde in februari of maart, en een vierde ongeveer 30 dagen vóór de nationale 

conventie. 

 

Paragraaf 5. Het erecomité van de gouverneur 

De gouverneur benoemt jaarlijks een erecomité van de gouverneur, samengesteld uit 

vroegere leden van de Internationale Raad van Bestuur van Lions 

international en past gouverneurs. 

De leden van dit erecomité moeten actief lid zijn van een club van het district, die zelf in 

regel dient te zijn met de bijdrage aan het district, het Multipel District en 

Lions International. 

 

Artikel 4. De rekeningen van het district. 

 

Paragraaf 1. De bijdragen. 

Elke club stort jaarlijks voor elk van zijn leden een bijdrage, waarvan het bedrag, samen 

met de bijdrage van het Multiple District, per jaar niet hoger mag zijn dan 

124 euro (5.000 frank). Dit maximum bedrag varieert in plus of min in verhouding tot de 

index van de Belgische kleinhandelsprijzen. De referte index is deze van 

juli 1994. 

Deze bijdrage, vastgesteld door het kabinet van het district en goedgekeurd door de 

conventie van het district bij de stemming over het budget, wordt iedere club 

bij het begin van het dienstjaar, opgelegd en geïnd. Zij wordt door iedere club aan het 

district betaald ten laatste op 31 juli, en dit op basis van het effectief op de 

laatste dag van de maand juni. Indien de club in gebreke blijft zijn maandelijks rapport 

omtrent het effectief betreffende de maand juni in te dienen, zal de bijdrage 

geïnd worden op basis van de inlichtingen vervat in het laatst overgemaakt maandelijks 

rapport, onder voorbehoud van latere rechtzettingen. 

De clubs waarvan de oprichting in de loop van het dienstjaar wordt goedgekeurd door 

Lions International, of de clubs die opnieuw worden gehomologeerd, betalen 

deze bijdrage pro rata temporis aan het district, uiterlijk op de laatste dag van de maand 

van hun aanvaarding op basis van het aantal leden dat zij op dat ogenblik 

tellen. 

De bijdrage van ieder nieuw lid dient pro rata temporis aan het district te worden betaald 

uiterlijk de laatste dag van zijn opname in de club. 

 

Paragraaf 2. Het budget. 

Het totaal van de jaarlijkse uitgaven mag het budget van het dienstjaar, gestemd door 

de conventie van het district, op voorstel van het kabinet, niet 

overschrijden. 

De uitgaven vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gouverneur van het 

district. 

Elke betalingsopdracht wordt getekend gezamenlijk door de gouverneur en de 

penningmeester van het district, of bij ontstentenis van deze laatste, van de 

vicegouverneur 

of de secretaris. 
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Paragraaf 3. De informatie. 

De gouverneur van elk district licht regelmatig, en dit tenminste éénmaal per jaar, het 

kabinet in over de stand van de rekeningen van het lopende dienstjaar. 

Binnen de vijftig (50) dagen na het afsluiten van het dienstjaar, geeft hij een overzicht 

van de financiële toestand van zijn district aan de voorzitter van de 

gouverneursraad van het Multipel District. 

 

Paragraaf 4. De controle. 

De controle van al de rekeningen van het district wordt gedaan door twee 

commissarissen van de rekeningen. 

De eerste is een commissaris van de rekeningen van het Multipel District. De tweede 

wordt verkozen door de conventie van het district. 

Ze treden allebei in functie de eerste dag van het dienstjaar volgend op hun verkiezing 

(door de nationale conventie of door de conventie van het district). 

Zij stellen een verslag, op dat wordt medegedeeld aan de gouverneursraad van het 

Multipel District en aan het kabinet van het district tenminste honderd twintig, 

(120) dagen voorafgaand aan de nationale conventie en de conventie van het district die 

volgen op het einde van het dienstjaar waarvoor zij werden aangeduid. 

 

Artikel 5. De conventie van het district. 

 

Paragraaf 1. Datum. 

De conventie van het district wordt ieder jaar gehouden tenminste 30 dagen voorafgaand 

aan de conventie van Lions International en vóór de nationale conventie 

van het Multipel District. 

De gouverneur wijst de plaats, de dag en het uur aan, stelt de dagorde op, en deelt die 

mede aan de clubs, aan de leden van het kabinet, aan de past gouverneurs 

van het district en van het vroegere enkelvoudig district 112 Belgium, die lid zijn van een 

club van het district. 

 

Paragraaf 2. Voorzitterschap. 

De gouverneur benoemt de voorzitter en de directeur van de conventie. Deze zijn samen 

met de officials van het district, de officials van die conventie. 

 

Paragraaf 3. Stemrecht. 

Op de conventie van het district wordt iedere club van het district, die zijn charter heeft 

ontvangen, alsook iedere club in oprichting, waarvan de stichting werd goedgekeurd door 

Lions International, en die in regel is met de bijdragen ten overstaan van Lions Clubs 

International en van het Multipel District, vertegenwoordigd door één of meerdere 

afgevaardigden, op basis van één geaccrediteerde afgevaardigde en één plaatsvervanger 

per 10 leden of hogere fractie van dit aantal. De hogere fractie is 5 of meer. Het aantal 

leden dat in aanmerking dient genomen is dat vermeld op het bestand gepubliceerd door 

Lions Internationale op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin 

de conventie wordt gehouden. 

Iedere aanwezige geaccrediteerde afgevaardigde zal het recht hebben één stem uit te 

brengen voor iedere functie waarvoor dient gestemd te worden en één stem 

voor alle onderwerpen die ter stemming aan de afgevaardigden worden voorgelegd. 

De past gouverneurs van het district of van het vroeger enkelvoudig district 112 Belgium, 

die actief lid zijn van een club van het district, die zelf in regel is met de bijdragen ten 

opzichte van het Multipel District en van Lions International, hebben stemrecht ten 

persoonlijken titel. 

Tenware anders wordt beslist, zal een positieve stemming van de meerderheid der 

afgevaardigden (de ongeldige stemmem en onthoudingen niet meegerekend) over om 

het even welke kwestie, worden aanzien als een beslissing van de conventie. 

 

Paragraaf 4. Wijziging. 
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De gouverneur heeft het recht op elk ogenblik, om ernstige redenen, de plaats die hij 

voor de conventie heeft aangewezen, te veranderen, en wanneer hij dit doet zullen noch 

hij, noch de leden van het kabinet, enige verantwoordelijkheid kunnen worden 

aangemeten ten opzichte van welke club van het district ook of ten opzichte van om het 

even welk lid, wie dit ook mag wezen. 

 

Paragraaf 5.Verslag. 

Op behartiging van de secretaris wordt binnen de zestig (60) dagen na de sluiting van de 

conventie een officieel verslag met de processen-verbaal van de conventie 

aan Lions International en aan het Multipel District gestuurd. 

 

Artikel 6. Moties en aanbevelingen. 

 

Met het oog op de bevordering van de doelstellingen van het district mag iedere club van 

het district een motie of aanbeveling formuleren voor zover deze noch 

rechtstreeks noch onrechtstreeks indruist tegen de huidige statuten en de statuten van 

Lions International. 

De tekst van de motie of aanbeveling moet bij de gouverneur of de secretaris toekomen 

ten laatste negentig (90) dagen vóór de conventie. 

Het kabinet beslist soeverein, na kennisname van het advies van de nationale commissie 

van de statuten van het Multipel District, over de ontvankelijkheid van de 

motie of de aanbeveling. 

Elke motie of aanbeveling die ontvankelijk werd verklaard wordt schriftelijk aan de clubs 

van het district toegestuurd tenminste 40 dagen vóór de conventie met de 

vermelding dat ze ter stemming aan de geaccrediteerde afgevaardigden van de clubs zal 

worden voorgelegd. 

Om door de conventie te worden aangenomen, moet iedere motie of aanbeveling de 

absolute meerderheid behalen (de ongeldige stemmen en onthoudingen niet 

mee geteld). Elke motie heeft bindende kracht ten vroegste vanaf de sluiting van de 

conventie waarop zij werd aanvaard. 

Elke aangenomen aanbeveling wordt aan de goede zorgen van het kabinet van het 

volgend dienstjaar toevertrouwd dat soeverein beslist welk gevolg eraan wordt 

verleend. 

 

Artikel 7. Wijzigingen. 

 

Paragraaf 1. Procedure. 

Op voorstel van de nationale commissie van de statuten van het Multipel District en mits 

goedkeuring door het kabinet kunnen de algemene artikelen van huidige 

statuten slechts worden gewijzigd ter gelegenheid van een conventie en dit na stemming 

met twee derde (2/3) meerderheid ja-stemmen van het aantal 

uitgebrachte stemmen (ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend). 

 

Paragraaf 2. Termijn. 

Geen enkel voorstel tot wijziging van de algemene artikelen van de huidige statuten zal 

kunnen voorgedragen noch ter stemming gebracht worden, indien het niet 

tenminste 40 dagen vóór de conventie, schriftelijk werd toegestuurd aan iedere club van 

het district met de vermelding dat het er ter stemming zal worden 

voorgelegd. 

 

Paragraaf 3. Uitwerking. 

Behoudens andersluidende beslissing, zal iedere wijziging pas haar uitwerking krijgen bij 

het sluiten van de conventie waarop zij werd aangenomen. 

 

BIJZONDERE ARTIKELEN 
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Artikel 1. Voordracht en verkiezing van de kandidaten gouverneur en vice-

gouverneur. 

 

Paragraaf 1. Voorwaarden gouverneur. 

 

Iedere kandidaat voor het ambt van gouverneur moet: 

 

a) een actief lid zijn, in orde met de verplichtingen, van een lionsclub uit het 

district die zijn keure heeft ontvangen en op zijn beurt in orde is met het 

district, het multipel district en Lions Clubs International; 

b) de goedkeuring hebben gekregen van zijn club of van een meerderheid van 

clubs uit zijn district; 

c) op het ogenblik van zijn kandidaatstelling het ambt bekleden van eerste vice-

gouverneur van het district waarin hij tot gouverneur moet worden verkozen; 

d) als de eerste vice-gouverneur in functie beslist zich niet kandidaat te stellen 

voor de functie van gouverneur, of als het ambt van eerste vice-gouverneur 

vacant is op het ogenblik van de districtsconventie, dan wordt ongeacht welk 

lid van een club als verkiesbaar beschouwd dat de voorwaarden vervult voor 

kandidaatstelling voor het ambt van tweede vice-gouverneur zoals bepaald in 

de internationale constitutie en statuten, en dat op het ogenblik van 

kandidaatstelling een functie uitoefent in het districtskabinet, of voordien een 

extra jaar heeft uitgeoefend. 

 

 

Paragraaf 2. Voorwaarden eerste vice gouuverneur 

 

Iedere kandidaat voor het ambt van eerste vice-gouverneur moet: 

a) een actief lid zijn, in orde met de verplichtingen, van een lionsclub uit het district, 

die zijn keure heeft ontvangen en op zijn beurt in orde is met het district, het 

multipel district en Lions International; 

b) de goedkeuring hebben gekregen van zijn club of van een meerderheid van clubs 

uit zijn district; 

c) op het ogenblik van zijn kandidaatstelling het ambt bekleden van tweede vice-

gouverneur van het district waarin hij tot gouverneur moet worden verkozen; 

d) als de tweede vice-gouverneur in functie beslist zich niet kandidaat te stellen voor 

het ambt van eerste vice-gouverneur, of als het ambt van tweede vice-

gouverneur vacant is op het ogenblik van de districtsconventie, dan wordt 

ongeacht welk lid van een club als verkiesbaar beschouwd dat de voorwaarden 

vervult voor kandidaatstelling voor het ambt van tweede vice-gouverneur zoals 

bepaald in de internationale constitutie en statuten, en dat op het ogenblik van 

kandidaatstelling een functie uitoefent in het districtskabinet, of voordien een 

extra jaar heeft uitgeoefend. 

 

 

Paragraaf 3. Termijn. 

Iedere kandidaatstelling voor het ambt van gouverneur, eerste en tweede vice-

gouverneur van het district moet ten laatste veertig dagen vóór de districtsconventie bij 

de gouverneur in functie toekomen en voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in 

de statuten van Lions Clubs International. 

 

Paragraaf 4.Vacature. 

Worden er geen kandidaten voorgedragen of zijn de voordrachten niet ontvankelijk, dan 

kunnen tijdens de districtsconventie kandidaten voor het ambt van gouverneur of van 

eerste en tweede vice-gouverneur worden voorgedragen door de geaccrediteerde 

afgevaardigden van elke club, voor zover aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden is 

voldaan. 
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Een kandidaat moet voor verkiezing de volstrekte meerderheid behalen van de 

uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en onthoudingen niet meegerekend, dus de helft 

van de stemmen plus één. 

 

Behaalt geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid, dan volgt een tweede 

stemronde tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald in de 

eerste ronde. 

 

Paragraaf 5 . Stemming en mededeling  

De districtsgouverneur in functie en/of de vertegenwoordiger van de internationale zetel 

deelt het resultaat van de verkiezing van de gouverneur mee aan de internationale zetel, 

voor melding aan de Internationale Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 9, sectie 6 a van de internationale constitutie. 

 

Indien er geen gouverneur wordt verkozen of indien de gouverneur overlijdt, zijn ambt 

weigert of door de Internationale Raad van Bestuur wegens ziekte of andere 

onbeschikbaarheid ongeschikt wordt verklaard om zijn ambt vóór aanvang daarvan te 

aanvaarden, of indien het ambt vacant is wegens een betwisting of een geschil in 

verband met de verkiezing, dan kan het district de Internationale Raad van Bestuur 

verzoeken om een gouverneur te benoemen conform de internationale constitutie. 

 

Paragraaf 6. eerste vice-districtsgouverneur 

De eerste vice-districtsgouverneur vervult een mandaat van één jaar, beginnend bij de 

afsluiting van de Internationale Conventie in het jaar van zijn verkiezing, en eindigend bij 

de sluiting van de Internationale Conventie het jaar nadien. 

 

Een eerste vice-districtsgouverneur kan nooit zichzelf opvolgen in die functie. 

 

De districtsgouverneur in functie en/of de vertegenwoordiger van de internationale zetel 

deelt het resultaat van de verkiezing van de eerste vice-districtsgouverneur mee aan de 

internationale zetel. 

 

Paragraaf 7. tweede  vice-districtsgouverneur 

De tweede vice-districtsgouverneur vervult een mandaat van één jaar, beginnend bij de 

afsluiting van de Internationale Conventie in het jaar van zijn verkiezing, en eindigend bij 

de sluiting van de Internationale Conventie het jaar nadien. 

 

Een tweede vice-districtsgouverneur kan nooit zichzelf opvolgen in die functie. 

 

De districtsgouverneur in functie en/of de vertegenwoordiger van de internationale zetel 

deelt het resultaat van de verkiezing van de tweede vice-districtsgouverneur mee aan de 

internationale zetel. 

 

 

Artikel 2. Taken van de officials van het district. 
 
De volgende personen zijn officials van het district : 

 

Paragraaf 1. De gouverneur van het district. 

In zijn hoedanigheid van internationaal official van de Vereniging vertegenwoordigt hij, 

onder het algemene toezicht van de Internationale Raad van bestuur, de Vereniging in 

zijn district. Hij is tevens de voornaamste bestuurder van het district en oefent toezicht 

uit op de gewestvoorzitters, de zonevoorzitters, de secretaris en de penningmeester van 

het district (of de secretaris-penningmeester), en alle overige kabinetsleden, zoals 

vastgelegd in de constitutie en de statuten van het betrokken enkelvoudig of multipel 

district. Zijn bijzondere verantwoordelijkheden zijn: 
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a) De doelstellingen van de Vereniging bevorderen, 

b) Actief bijdragen en de overige districtsofficials bezielen om de groei van het 

ledenbestand en de oprichting van nieuwe clubs op doeltreffende wijze te beheren 

en te bevorderen,  

c) Actief bijdragen en de overige districtsofficials bezielen om de vorming van de 

verantwoordelijken of club- en districtsniveau te beheren en te bevorderen, 

d) De Stichting van Lions Clubs International (LCIF) steunen en promoten, 

e) De districtsconventie , de kabinetsvergaderingen en de andere vergaderingen op 

districtsniveau voorzitten, zo hij die bijwoont, 

f) Alle andere taken vervullen die de Internationale Raad van bestuur opdraagt. 

 

 

 

 

Paragraaf 2a. De eerste vice-gouverneur. 

De eerste vice-districtsgouverneur is, onder de leiding en het toezicht van de 

districtsgouverneur, diens voornaamste bestuursadjunct. Zijn bijzondere 

verantwoordelijkheden zijn: 

 

a) De doelstellingen van de Vereniging bevorderen, 

b) Een actieve rol spelen in de ontwikkeling van het ledenbestand, daaronder 

begrepen de oprichting van nieuwe clubs en de vorming van de 

districtsverantwoordelijken, 

c) Zich vertrouwd maken met de taken van districtsgouverneur, zodat hij, mocht het 

gouverneursambt vacant worden, beter voorbereid is om de taken en 

verantwoordelijkheden op zich te nemen, 

d) Bestuurstaken vervullen die de districtsgouverneur hem zou opdragen, 

e)  Alle andere taken vervullen of actie ondernemen die de Internationale Raad van 

Bestuur of andere richtlijnen opdragen, 

f) Actief deelnemen aan alle kabinetsvergaderingen en alle vergaderingen leiden bij 

aanwezigheid van de districtsgouverneur, 

g) Deelnemen aan de vergaderingen van de gouverneursraad waar zulks 

aangewezen is, 

h) Deelnemen aan de opstelling van de districtsbegroting, 

i) Een actieve rol vervullen op alle actiegebieden die het werkingsjaar nadien 

worden voortgezet, 

j) Op verzoek van de districtsgouverneur toezien op de aangewezen 

districtscommissies en deelnemen aan de analyse van de sterke en zwakke 

punten in het district. 

 

Paragraaf 2b. De tweede vice-gouverneur. 

De tweede vice-districtsgouverneur werkt onder de leiding en het toezicht van de 

districtsgouverneur. Zijn bijzondere verantwoordelijkheden zijn: 

 

a) De doelstellingen van de Vereniging bevorderen, 

b) Actief bijdragen en de overige districtsofficials bezielen om de groei van het 

ledenbestand en de oprichting van nieuwe clubs op doeltreffende wijze te beheren 

en te bevorderen, 

c) De taken vervullen die de districtsgouverneur hem zou opdragen, daaronder 

begrepen bijstand aan de voorzitter van de districtscommissie belast met het 

ledenbehoud, 

d) Alle andere taken vervullen of actie ondernemen die de regels van de Vereniging 

opleggen, 

e) Actief deelnemen aan alle kabinetsvergaderingen en alle vergaderingen voorzitten 

in afwezigheid van de districtsgouverneur en de eerste vice-gouverneur, 

f) Deelnemen aan de opstelling van de districtsbegroting, 
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g) Een actieve rol vervullen op alle actiegebieden die het werkingsjaar nadien 

worden voortgezet, 

h) Op verzoek van de districtsgouverneur toezien op de aangewezen 

districtscommissies en deelnemen aan de analyse van de sterke en zwakke 

punten in het district. 

 

 

Paragraaf 3. De secretaris van het district. 

Onder het toezicht en de leiding van de gouverneur, moet de secretaris van het district: 

a. de doelstellingen van Lions International bevorderen; 

b. zorgvuldig de notulen van al de vergaderingen van het kabinet bewaren en binnen de 

vijftien (15) dagen na iedere vergadering een afschrift ervan sturen aan 

al de leden van het kabinet en eveneens naar Lions International; 

c. de verslagen van de conventie opstellen en bewaren en een afschrift daarvan sturen 

aan Lions International en aan de districtsgouverneur; 

d. de gouverneur en het kabinet helpen bij de districtsaangelegenheden en al de taken 

uitvoeren die hem uitdrukkelijk of impliciet worden opgelegd door de 

algemene en bijzondere artikelen van de districtsstatuten en ook deze die hem door de 

gouverneur of het kabinet worden opgedragen; 

e. alle door het district gepubliceerde inlichtingen en documentatie ondertekenen; 

f. een algemeen verslag opstellen en dit voorleggen aan het kabinet tijdens de 

kabinetsvergadering die aan de districtsconventie voorafgaat alsook alle andere 

verslagen opstellen die hem eventueel door de gouverneur of door het kabinet worden 

gevraagd; 

g. de registers en de archieven alsook al de verslagen van het kabinet en van 

vergaderingen gehouden in het district zorgvuldig bewaren en toelaten dat er 

inzage van wordt genomen door de gouverneur of door gelijk welk lid van het kabinet of 

gelijk welke club op voorwaarde dat het op een passende datum en om 

geldige redenen plaats heeft. 

 

Paragraaf 4. De penningmeester van het district. 

Onder toezicht en leiding van de gouverneur moet de penningmeester van het district: 

a. de doelstellingen van Lions international bevorderen; 

b. alle aan het district verschuldigde bedragen bij de financiële instellingen gekozen door 

de gouverneur deponeren en ze beheren volgens artikel 4 van de 

algemene artikelen van de huidige statuten; 

c. wanneer de commissarissen van de rekeningen of één van hen hierom verzoekt, onder 

de instructies van de gouverneur of van het kabinet, hen alle registers 

en archieven voorleggen. 

 

 

Paragraaf 5  De gewestvoorzitter. 

Wanneer de gouverneur een gewestvoorzitter benoemt, dan moet deze onder zijn 

toezicht en leiding: 

a. de doelstellingen van Lions International bevorderen; 

b. tenminste éénmaal gedurende zijn bestuursjaar iedere club van zijn gewest trachten 

te bezoeken; 

c. al de vergaderingen van het kabinet bijwonen; 

d. de gouverneur bijstaan bij het bevorderen van het lionisme door onder meer de 

oprichting van nieuwe clubs in zijn gewest voor te stellen en te waken over 

hun perfecte informatie, organisatie en kwaliteit en ook door het uitvoeren van de 

opdrachten die de gouverneur hem voor zijn gewest geeft; 

e. voor de functie van zonevoorzitter ervaren Lions uit zijn gewest aanbevelen; 

f. zorgen dat iedere club van zijn gewest over statuten beschikt die niet in strijd zijn met 

die van Lions International, van het Multipel District en van het district; 

g. het bijwonen van de internationale conventie, het Europa forum, de nationale 

conventie van het Multipel District en de districtsconventie aanmoedigen; 
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h. toezicht uitoefenen op de zonevoorzitters van zijn gewest, hen helpen bij het 

verwezenlijken van hun taak en met hen samenwerken bij het voorbereiden en 

het houden van de zonevergaderingen; 

i. vergaderingen van het gewest en van de vertegenwoordigers van de clubs van zijn 

gewest beleggen en voorzitten. 

Als de gewestvoorzitter de hem opgedragen taken niet of niet kan volbrengen, dan 

verklaart de gouverneur, bijgestaan door zijn kabinet, de functie vacant en 

voorziet hij in de vervanging zoals bepaald in artikel 3, paragraaf 1, van de algemene 

artikelen van huidige statuten. 

 

Paragraaf 6. De zonevoorzitter. 

Onder de controle en de supervisie van de gouverneur van het district en van zijn 

gewestvoorzitter, moet de zonevoorzitter: 

a. de doelstellingen van Lions international bevorderen; 

b. tenminste éénmaal gedurende het jaar van zijn mandaat iedere club van zijn zone 

trachten te bezoeken; 

c. van elke vergadering van de consultatieve commissie van de zone verslag opmaken 

en, binnen de vijf dagen na de vergadering, een afschrift van dit verslag 

sturen aan Lions International, aan de gouverneur van het district en aan de betrokken 

gewestvoorzitter; 

d. zorgen dat iedere club van zijn zone over statuten beschikt die niet in strijd zijn met 

die van Lions International en van het district; 

e. met de medewerking van de betrokken gewestvoorzitter regelmatig geprogrammeerde 

zonevergaderingen houden; 

f. interclub vergaderingen en het inrichten van interclub activiteiten aanmoedigen; 

g. het bijwonen van de charteroverhandiging van een nieuw opgerichte club 

aanmoedigen; 

e. de clubs van zijn zone ertoe aanzetten, op zijn minst met het quorum van de 

afgevaardigden waarop zij recht hebben, vertegenwoordigd te zijn op de 

internationale conventie, op het Europa forum, op de nationale conventie van het Multipel 

District en op de conventie van het district. 

Als de zonevoorzitter de hem opgedragen taken niet vervult of niet kan vervullen dan 

verklaart de gouverneur, bijgestaan door zijn kabinet, de functie vacant en 

voorziet in de vervanging, zoals bepaald in artikel 3, paragraaf 1, van de algemene 

artikelen van de huidige statuten. 

 

Paragraaf 7. Duur van de mandaten van de gewest- en zonevoorzitter. 

De mandaten van gewestvoorzitter en zonevoorzitter nemen jaarlijks een einde. Ze 

kunnen slechts één achtereenvolgende keer worden hernieuwd. 

 

Paragraaf 8. Het kabinet van het district. 

Het kabinet van het district moet: 

a) de gouverneur bijstaan in het vervullen van zijn taak en het op punt stellen van de 

administratieve problemen of de schikkingen die de ethiek en de bloei van 

het lionisme in het district raken; 

b) raad geven in al wat het beheer betreft; 

c) alle verslagen en aanbevelingen vanwege de gewestvoorzitters betreffende de clubs en 

zones in ontvangst nemen. 

 

Paragraaf 9. Het erecomité van het district. 

Onder impuls van de gouverneur zet het erecomité zich in om de harmonische 

betrekkingen binnen het district te bevorderen. Op verzoek van de gouverneur of 

van elke official van het district geeft het erecomité advies over elk probleem van ethiek, 

organisatie en goede gang van zaken in de schoot van het district. Op 

verzoek van de gouverneur kan elk lid de vergaderingen van het kabinet bijwonen. 

 

Paragraaf 10. Het protocol 
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De chef van het protocol is belast met het handhaven van de orde en van de waardigheid 

op de vergaderingen en de conventies. Hij volbrengt alle andere opdrachten in verband 

met zijn functie zoals voorgeschreven in de handleiding van het protocol ten 

behoeve van de Lions clubs door het district uitgegeven en aangevuld met de wijzigingen 

die ieder gouverneur hieraan kan aanbrengen. 

 

Paragraaf 11. De commissies van het district. 

De gouverneur richt de districtscommissies op, benoemt hun voorzitters en leden en 

bepaalt het actieprogramma. 

De gouverneur is van rechtswege lid van de commissies. 

Behalve wanneer de gouverneur de noodzaak er niet van inziet richt hij ieder jaar de 

volgende commissies op: 

- de commissie voor de vorming van de leiders; 

- de commissie van de conventie; 

- de commissie van de buitenlandse betrekkingen; 

- de commissie van het protocol. 

 

Artikel 3. Het dienstjaar. 

Het dienstjaar van het district loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar. 

 

Artikel 4. Huishoudelijk reglement. 

Na voorafgaandelijk advies van de nationale commissie van de statuten van het Multipel 

District, mag het kabinet van het district een huishoudelijk reglement 

opstellen en wijzigen. 

Elke wijziging aan dit reglement die strijdig zou zijn met de algemene en bijzondere 

artikelen van huidige statuten alsook met de constitutie en statuten van Lions 

International wordt nietig en van geen waarde geacht. 

 

Artikel 5. Wijzigingen. 

Paragraaf 1. Procedure. 

De bijzondere artikelen van huidige statuten kunnen slechts ter gelegenheid van een 

districtsconventie op voorstel van de nationale commissie van de statuten, 

goedgekeurd door het kabinet, worden gewijzigd, 

en dit mits een absolute meerderheid stemmen (de ongeldige stemmen en onthoudingen 

niet meegeteld). 

 

Paragraaf 2. Termijn. 

Geen enkel voorstel tot wijziging van de bijzondere artikelen van huidige statuten wordt 

voorgedragen noch ter stemming voorgelegd, indien het niet aan iedere 

club van het district per geschrift, aanduidend dat het voorstel ter stemming zal worden 

voorgedragen, werd toegestuurd tenminste 40 dagen voor de bijeenkomst 

van de conventie. 

 

Paragraaf 3.Uitwerking 

Iedere wijziging krijgt pas haar uitwerking bij de sluiting van de conventie in de loop 

waarvan zij werd aangenomen, ten ware anders wordt beslist. 


