
Antwoorden op de vragen die gesteld werden  

tijdens de virtuele AV van 5 tot 9 december 2020 

 

Vraag 1 

Op de Conventie van 30 november werd meegedeeld dat de reserves van de vzw Bijvereniging in 

feite 0 € waren, aangezien ze bestemd waren voor: 

- provisie ICT 30 000 € 

- onderhoud gebouwen 50 000 € 

- sociaal passief 100 000 € 

- werkkapitaal 220 000 € 

- samen 400 000 €, waaraan 96 683,75 € verschuldigde bedragen toe te voegen. 

- noteer dat de op de conventie van 30 november ll. het totaal bedrag op de slide verkeerd 

werd aangegeven (490 683,75 € ipv. 496 583,75). 

Waarom werden de provisies voor sociaal passief en de provisie voor onderhoud gebouwen niet 

afzonderlijk geboekt zoals voor de provisie ICT, aangezien ze, naar ons toen werd gezegd, ook 

bestemd waren? 

Zijn de 220 000 € “werkkapitaal“ in feite niet gewoon “reserves”? 

Antwoord 

Die 400.000 euro (op 30/06/2020 427.734,12 euro om correct te zijn, zie ook 431.393,57 euro 

liquide middelen op de bankrekeningen), is inderdaad het eigen vermogen, de fondsen van de 

vereniging.  Daarvan werd destijds enkel 21.000 euro definitief toegewezen voor IT, het saldo werd 

(nog) niet toegewezen, maar we bedoelden dat we veiligheidshalve toch reserves dienen aan te 

houden voor sociaal passief, onderhoud oud Lionshouse Houba en een zeker werkkapitaal.  

Maandelijks zijn er ongeveer 35.000 à 40.000 euro vaste kosten.  De clubbijdragen voor het 1ste 

semester worden gedebiteerd begin juli en deze voor het 2de semester begin januari, maar komen 

uiteindelijk soms maar 4 tot 6 maanden later binnen.  Dus als je 6 maanden moet overbruggen, 

spreken we over 40.000 x 6 = 240.000 euro.  Tevens dienen soms voorschotten betaald te worden 

voor Internationale Conventies, Europa Fora (zo zit er op dit ogenblik 40.000 euro in Thessaloniki 

Europa Forum oktober 2021 , 5.000 euro in Dworp Youth Camp juli 2021, …. 

Vraag 2 

Kan men meer uitleg gegeven worden over de “andere bestemde fondsen” voor een bedrag van 

44.931,91 €? 

 

 

 



Antwoord 

Is eigen vermogen, fondsen van de vereniging, beginvermogen. 

De term « andere bestemde fondsen » gaan we aanpassen.  Is inderdaad niet bestemd. 

Vraag 3 

Waarom worden op de balans van de vzw Bijvereniging 44 817,08 € vermeld als “te ontvangen 

facturen”, daar waar de externe commissaris die in haar verslag als “extra dotatie aan het 

Humanitair Fonds” bestempelt? 

Antwoord 

Dit is inderdaad de uitzonderlijke bijdrage van het MD, BV aan het HF voor de nationale actie 

« MD112 Belgium fight against COVID-19 ». Dit bedrag werd reeds in aftrek gebracht als 

uitzonderlijke kost in de resultatenrekening, maar moest op 30/06 nog « gefactureerd », 

gedebiteerd worden door het HF aan de BV en door de BV betaald worden aan het HF.  Vandaar de 

boeking op het passief als « Te ontvangen facturen ». 

Vraag 4 

Kan de budgetoverschrijding van 3 218,93 € voor het secretariaat toegelicht worden? 

Antwoord 

Deze meerkosten zijn het gevolg van de organisatie van de opendeurdag (om de renovaties van 

Houba te tonen aan de Lions). 

(Reactie Peter op dit antwoord : als ik de historiek van deze grootboekrekening overloop, zie ik o.a. 

de aankoop van 1.000 Lions mappen A-4, een nieuwe Espresso machine; vervanging, leasing van 

een nieuwe multicopier, als uitgaven die boven de normale, jaarlijkse kosten gaan.) 

Vraag 5 

Waaruit bestaan de te innen opbrengsten van 46 222,08 €? 

Antwoord 

Dit is die uitzonderlijke bijdrage van het MD, BV aan het HF voor de nationale actie « MD112 Belgium 

fight against COVID-19 ». 

Bij het HF « Nog te innen opbrengsten » à « Opbrengsten » en in de BV « Uitzonderlijke kosten » à 

« Te ontvangen facturen ». 

Vraag 6 

De eigen middelen van de vzw bedragen per einde boekjaar 61 790,48 €. Waarvoor moeten die 

dienen? Konden die niet aangesproken worden voor de Operatie Covid 19 ipv. daarvoor te putten uit 

de reserves van de vzw Bijvereniging? 



 

 

Antwoord 

Goede vraag, dat kon.  De Gouverneursraad heeft echter anders beslist.  Anderzijds is er ook iets te 

zeggen voor een buffer, werkkapitaal in het HF. 

Vraag 7 

 Ivm. deze operatie Covid 19: 

Kunnen de giften (450 200,08 €) uitgesplitst worden in (a) de giften van de districten en clubs, (b) de 

tussenkomst van het LCIF, (c) de onttrekking van 44 817,08 € aan de reserves van de vzw 

Bijvereniging en (d) de andere giften? 

 

Antwoord 

 

Zoals voorheen uiteengezet: inderdaad 43.717,08 van het MD ; 91.000 EUR (100.000 USD) van een 

LCIF grant en de reste van de diverses clubs via de districten. 

 

Vraag 8 

De structuur: het is me nog steeds niet duidelijk of er een conventie plaats vindt , of een AV. Volgens 

statuten van de vzw zou onder naar ik meen artikel 24, de AVG moeten plaatsvinden tijdens een 

conventie van het MD.  

Deze conventie heeft ,naar ik meen, alleen de taak om de gouverneurs en de Coucil  chairperson  te 

benoemen. 

Volgens de facturen betalen we nog steeds ons lidgeld aan het MD, doch deze beweging zien we niet 

in de boekhouding. 

Antwoord 

Van 5 tot 9 december 2020 werd voor elk van onze twee VZW's een gewone en statutaire algemene 

vergadering gehouden. Het belangrijkste doel van deze vergadering was het goedkeuren van de 

rekeningen van het afgelopen Lions boekjaar. 

De nationale conventie wordt gewoonlijk begin juni gehouden; het hoofddoel ervan is de 

toekomstige voorzitter van de GR te kiezen voor het jaar dat volgt op het Lions-begrotingsjaar/dat 

binnenkort begint; ze wordt gekoppeld aan een Algemene Vergadering van de twee VZW's om te 

stemmen over hun respectieve begrotingen voor het volgende begrotingsjaar. 

Het lidmaatschapsgeld wordt binnen de club betaald; de club betaalt het deel van de contributie 

dat verschuldigd is aan het district en de districten betalen de contributie die verschuldigd is aan 

het MD. In de boekhouding van het MD zijn de financiële bewegingen dus geglobaliseerd. 

Vraag 9 



In eerste instantie is de vzw humanitair fonds opgericht om het mogelijk te maken om fiscale attesten 

uit te schrijven. Nu dit niet mogelijk blijkt , heeft deze VZW voor dit doel geen nut meer. Is het dan 

niet veel eenvoudiger om de beide vzw’s samen te voegen ? De structuur is dan eenvoudiger. 

 

Antwoord 

Deze constatering met betrekking tot vzw Hum Fonds is correct. Momenteel wordt ze meer specifiek 

gebruikt om de fondsen die bestemd zijn voor onze sociale acties boekhoudkundig te isoleren. 

De samenvoeging van de twee VZW's is door sommigen gewenst om de structuur te verlichten, 

maar anderen denken dat het bestaan van de twee VZW's een garantie blijft voor transparantie met 

betrekking tot de bestemming van onze bijdragen. 

Het besluit om de twee VZW's te fuseren zou juridisch gezien worden genomen door de twee 

Algemene Vergaderingen van de twee VZW's; in de praktijk zou dit ook moeten worden aangepakt 

en besloten door de conventie, d.w.z. door de feitelijke vereniging, aangezien deze laatste het 

beheer van haar vermogen en activiteiten aan de VZW Bijvereniging heeft gedelegeerd. Er is 

gesproken over een stap in deze richting, maar de beslissing is nog niet rijp genoeg. 

Vraag 10 

Worden de namen van de clubs bijgehouden, die niet naar de algemene vergadering gaan ?  

Indien dit in de loop der tijd dezelfde clubs zijn, dan heeft de afdeling communicatie een echt doel 

om ze te motiveren. 

Antwoord 

Neen, idee om over na te denken. 

Vraag 11 

Het Noodfonds werd dit jaar niet aangevuld. Wat zijn de richtlijnen hiervoor ? Wie vult het aan en 

tot welk bedrag ? Het lopende budget van dit jaar werd niet uitgevoerd. 

 

Antwoord 

 

Het noodfonds wordt elk jaar aangevuld op basis van een bedrag dat in de begroting van de VZW 

Bijvereniging is vastgelegd en vervolgens aan het begin van het jaar overgemaakt aan VZW 

Humanitair Fonds. Als er dan een situatie ontstaat die onze hulp nodig heeft, wijst de raad van 

bestuur (de GR) van de VZW de fondsen toe. 

Vraag 12 

Zijn er al stappen ondernomen, om het bijwonen van de vergaderingen van de vzw en van de 

Conventie van het  MD, gratis te maken voor de deelnemers ?  

 

Uit het budget maak ik op dat deze vergadering komend jaar Gratis is voor de deelnemers. Is dit een 

beleidsmaatregel, ook voor de toekomst ? 



 

 

 

Antwoord 

Dit jaar is er geen inschrijvingsgeld nodig om de conventie bij te wonen; het is aan het volgende 

bestuur om te beslissen of het deze praktijk al dan niet voortzet. Normaal gezien moet niet betaald 

worden voor deelname aan de Algemene Vergaderingen van december. 

Vraag 13 

Zou het niet nuttig zijn om de officiële stukken, die nu naar de voorzitter gaan per mail, ook aan het 

dagelijks bestuur van de clubs te zenden ? (Voorzitter – secretaris- penningmeester) ? Dan is er meer 

communicatie naar de club, indien een voorzitter ziek is of minder belangstelling heeft. 

 

Antwoord 

Goede suggestie. 

Vraag 14 

In de verslagen worden het aantal aanwezige clubs vermeld. Is het mogelijk om hier een overzicht 

van te maken vanaf de oprichting van de vzw ? Dan kan de evolutie gevolgd worden en wellicht ook 

de impakt van eventuele stimuleringen. 

 

Antwoord 

Bonne suggestion pour l’avenir. 

Vraag 15 

Is er al actie ondernomen , om life member ook mogelijk te maken in het district en Multi district ? 

Om hoeveel aanvragen gaat het gemiddeld per jaar  in België. 

Antwoord 

De status van een lid is uitsluitend de zaak van zijn club. Het statut life member is een vorm van 

erkenning door de club, die een speciale vergoeding aan OB kan betalen om deze status door OB te 

laten erkennen nadat is geverifieerd dat aan de vereiste voorwaarden is voldaan. Deze status is 

echter, net als alle andere soorten van status (at large, priviledged, honorair, enz.), de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de club, die in volledige autonomie handelt. Daarom zou het niet gepast 

zijn dat het district of het MD zich met de werking van een club bemoeien, en deze kwestie is 

momenteel niet aan de  orde. 

Het lijkt erop dat deze erkenning niet vaak door onze clubs wordt toegepast. Het secretariaat kan 

de vraag naar het jaarlijkse aantal van deze onderscheidingen opzoeken. -> 13 

 



 


