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15 Commissie Nationaal Werk 

15.1 Inleiding 
 

De prijs van het Nationaal Werk is door de Conventie van 1958 in Dinant opgericht 
en vervolgens door verschillende conventies aangepast aan de veranderende noden. 

Het reglement wordt ingedeeld in volgende hoofdstukken: 

 
1. Missie 

2. Visie 
3 Commissie, samenstelling en mandaat 
4 Welke clubs kunnen deelnemen 
5. Definitie hoofdwerk 

6. Dossierinhoud en te vermijden struikelstenen 
7. Werking commissie 
8. Beoordelingscriteria 
9. Bedrag van de Prijs van het Nationaal Werk 

 
 

 

15.2 Missie 
De nationale erkenning en beloning van het uitzonderlijk en volgehouden engagement van 
Lions Clubs en hun leden voor een lokaal project en de goede faam die hieruit voortkomt. 
 
Belonen en promoten van de excellente "We serve” focus van onze Lions Clubs. 
 

Samenwerken met occasionele medewerkers en groepen in projecten en nieuwe 
doelgroepen bereiken. 

 
 
 

15.3 Visie 
De Lions Clubs stimuleren in de servicespiraal van LCI Forward: de Lions Clubs worden 
sterker en attractiever, de service beter en doeltreffender, de hulp bestendigd en het 
imago van Lions beter en bekender. 
 
Excellence in service nastreven. 
 
Toegevoegde waarde in de samenleving brengen en oog en oor hebben voor 
nieuwe noden. 
 
“Best Practices” delen met alle Lions Clubs. 
 
Samenwerking van Lions Clubs stimuleren. 
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15.4 Commissie, samenstelling en mandaat 

Iedere inkomende Gouverneur stelt 2 leden van zijn District voor, die gemandateerd 

worden door de inkomende Gouverneursraad. Het mandaat duurt 1 jaar en kan twee 

keren verlengd worden. De benoeming door de inkomende gouverneurs zal gebeuren 

voor 15 juni, zo niet zetten de zittende leden het mandaat voort. Indien een lid zijn 

mandaat niet kan voortzetten, zal de Gouverneur van het betrokken district aan de 

Gouverneursraad een opvolger voorstellen om het mandaat te beeindigen. 

De voorzitter van de commissie wordt voorgedragen, op voorstel van de Commissie 

die één van haar leden daarvoor aanduidt, door de CC en aangesteld door de 

Gouverneursraad voor een periode van één jaar en moet daarvoor zeker 1 jaar lid 

geweest zijn van de commissie teneinde de continuïteit te verzekeren. 
 
De commissie telt dus 9 leden en zal onder zijn leden een vicevoorzitter en een secretaris 
aanduiden. 
 

De leden van de commissie zijn tweetalig. 
 

De commissie rapporteert aan de Gouverneursraad en brengt verslag uit over zijn 

werkzaamheden. 

De leden van de commissie staan ter beschikking van de clubs van hun district voor 

inlichtingen over de kandidatuur, samenstelling en uitwerking van de 

kandidaatsdossiers. 

 

De leden zullen op de website van Lions Belgium vermeld staan en ook vermeld 

worden in de jaarlijkse oproepingsbrief aan de clubs. 

 

15.5 Wie kan deelnemen aan de ”Prijs van het Nationaal Werk” 

1. AIIe Lions Clubs van het Multiple District 112 België kunnen deelnemen aan de 
“Prijs van het Nationaal Werk”, als Club of als groep van Clubs, in zoverre de 
hiernavolgende regels worden toegepast. 

2. Een kandidatuurstellingsdossier moet worden ingediend samen met een 
antwoord op de vragenlijst die jaarlijks in de maand september aan elke 
Clubvoorzitter wordt toegestuurd. 

3. Het dossier wordt door een Lionsclub ingediend voor een welomschreven sociaal 
(of cultureel) Werk; juridische persoonlijke aansprakelijkheid van het gesteunde 
Werk is geen vereiste. 

4. Als er een groep van Clubs een dossier indient zal, op het ogenblik van het 
indienen van het dossier, door de clubs worden aangegeven welke club de taak 
van Contact-club op zich zal nemen en als contact zal fungeren met de 
commissie voor een periode van minstens drie jaar.  
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5. De Club moet financieel en administratief in orde zijn voor het vorig statutair jaar 
en het lopende bij het indienen van het dossier uiterlijk in de maand november. 
 Indien een kandidatuurdossier wordt ingediend voor een groep van clubs, moet 
elke club die deel uitmaakt van deze groep, financieel en administratief in orde 
zijn voor het vorig statutair jaar en het lopende bij het indienen van het dossier 
uiterlijk in de maand november. 

De volgende afwijkingen kunnen leiden tot uitsluiting:  

 

• Meer dan 60 dagen vertraging bij de betaling van bijdragen voor een bedrag 
groter dan 50 USD aan het District, het Multiple-District en/of Oak Brook. 

• Laattijdige indiening of geen validatie via internet van max. 2 RME’s op de 
betreffende periode (= lopend jaar plus vorig jaar). Tevens zal een advies 
worden ingewonnen bij de kabinetsvergadering van het District van de 
betrokken club. 

• De CC en het Nationaal Secretariaat zullen dit aan de Commissie melden, op 
vraag van de commissie Nationaal Werk. 

 

De clubs krijgen, nadat de bovenvermelde onregelmatigheden zijn vastgesteld, 
eenmalig de kans om zich binnen de vijftien dagen na de verzending door de 
commissie van een mail aan de Clubvoorzitter, de Clubsecretaris en de 
Clubpenningmeester, in regel te stellen op het financiële vlak en aan te tonen dat de 
onregelmatigheid werd weggewerkt. Ook op het vlak van de laattijdige indiening van 
de RME’s krijgen de clubs de gelegenheid binnen dezelfde periode van vijftien dagen 
de tijd om de redenen aan te geven en de bewijzen aan te leveren waarom de RME’s 
te laat werden ingediend.  

Het betrokken Werk waarvoor een kandidatuur wordt ingediend moet één van de 
belangrijke werken zijn van de Club zoals omschreven in paragraaf 15.6 hierna. 

Het Werk, zowel de Maatschappelijke Zetel als de uiteindelijke begunstigden moeten 
zich verplicht in Belgie bevinden. 

Het Werk mag niet de "Prijs van het Nationaal Werk" behaald hebben in de 5 jaar 
voorafgaand aan een nieuwe kandidaatstelling. 

Indien het een "zusterwerk” of een afzonderlijk departement betreft van het 
hoofdwerk, onder éénzelfde juridische entiteit, zal de commissie evalueren of het wel 
over een ander sociaal project gaat en de regel van 5 jaar niet dient toegepast te 
worden. 

Dit belet niet dat een Club volgens de normale procedures en zonder die wachttijd 
van 5 jaar een nieuwe kandidatuur kan indienen voor een ander sociaal of cultureel 
Werk, dat ondertussen één van de belangrijke werken geworden is en van de 
volledige aandacht en voorkeur van de Club en haar leden geniet. 

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

 
 

15.6 Definitie hoofdwerk 

Om door de Commissie beschouwd te worden als één van de belangrijke werken van 
een club of van een groep van clubs, dient het voorgestelde werk te beantwoorden aan 
de volgende criteria: 
 

1. Het werk wordt door alle Lions van de Club of Clubs gesteund op basis van een 
vrijwillige beslissing die genomen is tijdens een rechtsgeldige vergadering van de 
Club(s). 

2. Het Werk moet minstens gedurende DRIE opeenvolgende statutaire jaren genoten 
hebben van de verbintenissen en/of de financiele steun van de Club, termijn 
voorafgaand aan het indienen van het dossier en terug te rekenen vanaf de 
indiening van het dossier. 

3. Hulp als manpower kan ook door de commissie in aanmerking genomen worden 
en wordt door de commissie autonoom gewaardeerd naar belangrijkheid. 

4. Het Werk moet bijdragen aan de qoede faam van de Lions, de Club en het Lionisme 
in het algemeen, in de gemeente of stad waar de Club gevestigd is, in de 
plaatselijke of nationale media, in officieel gepubliceerde documenten door de 
verantwoordelijke van het Werk of ook nog in de brochures van het District of fret 
Multiple District. 

 

15.7 Dossier 
Ieder jaar, voor 1 september, richten de CC en de voorzitter van de commissie Prijs 

van het Nationaal Werk een brief aan de voorzitters van alle Lions Clubs van het 

Multiple District 112 Belgium om de Lions Clubs uit te nodigen om deel te nemen aan de 

Prijs van het Nationaal Werk. 

De samenstelling van de commissie en de verwijzing naar het reglement van de Prijs 

van het Nationaal Werk zullen in die brief staan en er zal een vragenlijst bijgevoegd 

zijn. 

Het dossier moet aan de hand van deze vragenlijst opgemaakt worden. 
 

Het dossier voor de kandidatuur moet in 1 papier exemplaar worden opgemaakt en 
toegezonden naar het nationaal secretariaat van het MD 112 (archief). Het dient ook 

één keer in pdf te worden toegezonden aan het secretariaat, als bijlage van een mail of 
via WeTransfer, voorafgegaan door een mail dat de verzending van het bestand 
per WeTransfer aankondigt. Die versie zal dan, door het secretariaat, aan alle 
leden van de commissie gestuurd worden. 

In de brief zal een datum vermeld worden voor de welke het dossier moet ingediend 

zijn op het Nationaal Secretariaat van Lions Clubs MD 112 Belgium, uiterlijk de 

eerste werkdag na 30 november. 

Het dossier moet de commissie toelaten de inzet van de Lions Club of Clubs te 

kennen, het belang van het gesteunde werk en de weerslag ervan in de 

maatschappij. Het dossier kan aangevuld worden met jaarrekeningen, 

werkingsverslagen, persartikels, brochures, foto's en zo meer, om de commissie te 



 
 
Update 12.04.2021    

 
20 

informeren. 

 

15.8 Werking commissie 
De commissie zal in juli de brief aan de clubs en de vragenlijst opstellen en 

overmaken aan de CC van MD 112 Belgium en vóór 1 september wordt de brief aan 

iedere Voorzitter van de Lions Clubs in MD 112 verstuurd. 

 

In de eerste helft van december vergadert de commissie en duidt per dossier twee 

verslaggevers aan die niet tot het district van de club van het ingediende dossier 

behoren. 

De clubs wiens dossier voorlopig niet weerhouden wordt omwille van 

onregelmatigheden, zullen een mail ontvangen verzonden aan de Clubvoorzitter, de 

Secretaris en de Penningmeester met opgave van de reden daarvan. De procedure 

hiervan staat beschreven onder 15.5.5 van het huidig reglement. De club waarvan het 

dossier geweigerd werd, kan het (eventueel aangepaste) dossier het volgende jaar of 

later opnieuw indienen. 

De verslaggevers kunnen de Lions Club contacteren om bijkomende inlichtingen of 

om opheldering over bepaalde punten die aangehaald werden in het dossier te 

bekomen. 

 

In januari komt de commissie weer samen om de verslagen te horen en de bezoeken 

aan de clubs en werken te plannen. Deze bezoeken vinden plaats op zaterdagen in 

februari, maart en april. Alle leden bezoeken in principe alle werken. Eind april, begin 

mei komt de commissie samen in “conclaaf" om de eindbeoordeling te maken van de 

ingediende dossiers. 

 

De voorzitter van de commissie brengt verslag uit bij de Gouverneursraad over het 

resultaat van het conclaaf. Gelet op de onafhankelijkheid en objectiviteit van de 
Commissieleden, die hun werk in alle onafhankelijkheid dienen te verrichten, 
beschikt de Gouverneursraad, die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
uiteindelijke beslissing, over een marginaal toetsingsrecht waarbij de Raad 
enkel tussenkomt indien er geoordeeld wordt dat omwille van ernstige objectief  
aanwijsbare redenen het voorstel niet kan aanvaard worden. In dat geval deelt 
de Gouverneursraad deze redenen mee aan de Voorzitter van de Commissie, 
die dan een nieuw conclaaf bijeenroept. De Commissie zal de aangehaalde 
redenen bestuderen en ofwel haar oorspronkelijke resultaat van het conclaaf 
behouden en in dat geval motiveren waarom zij dat doet ofwel een nieuw 
voorstel met resultaten formuleren binnen de twee weken na kennisname van 
de ernstige redenen van weigering geformuleerd door de Gouverneursraad. Na 
de mededeling van het hernieuwde resultaat van het conclaaf cq het nieuwe 
voorstel wordt opnieuw dezelfde procedure gevolgd als voormeld. 
 

 

 

 

De winnende Clubs van de “Prijs van het Nationaal Werk” zullen op de Nationale 
Conventie van het MD 112 worden bekendgemaakt en de prijzen worden door de 
voorzitter van de commissie, de CC en de gouverneur van het betrokken district 
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uitgereikt. 

 

De clubs-laureaten zullen vergezeld zijn van een beperkte delegatie van het 
desbetreffende werk 
 
 

15.9 Beoordelingscriteria van het werk 
Het Werk moet al gedurende minimum DRIE statutaire jaren genoten hebben van de 
verbintenis en de steun van de Club bij het indienen van het dossier. 

 

De Club of Clubs dient/dienen aan te geven welke de betrokkenheid is die zij 
heeft/hebben met het werk waarvan de kandidatuur wordt ingediend. Meer bepaald en 
enkel exemplarisch dient aangegeven te worden: 

 

▪ Welke financiële steun er in het verleden aan het werk in kwestie vanuit de 
Club/Clubs werd besteed, waarbij wordt bedoeld het percentage van de totale 
bestedingen aan sociale werken die aan het werk in kwestie gedurende de laatste 
drie jaren toegekend zijn geweest, voorafgaand aan het indienen van de 
kandidatuur 

▪ De betrokkenheid van leden met het werk, bvb. man-power, hoeveel leden er 
zetelen in de Raden van Bestuur van het Werk samen met de frequentie van het 
aantal vergaderingen, verleende adviezen edm. 

▪ De publiciteit en het gevolg voor de goede faam en naam van Lions de steun heeft 
teweeggebracht 

▪ Aan te geven welk precies (financieel of anders) engagement de Club/Clubs zelf 
zal/zullen nemen in het jaar waarin de Prijs van het Nationaal Werk zal worden 
toegekend. Indien een prijs wordt toegekend aan het werk van de Club/Clubs 
zal/zullen de Club/Clubs aantonen binnen een termijn van één jaar dat zij zich aan 
dit engagement heeft/hebben gehouden, bij gebreke waarvan de Club/Clubs zich 
zullen uitsluiten voor een periode van 10 jaar nog opnieuw te kunnen deelnemen 
aan de Prijs van het Nationaal Werk.  

▪ Andere redenen waarom dit werk volgens de Club/Clubs in aanmerking komt. 

 

De commissie beoordeelt elk werk volledig autonoom en overeenkomstig eigen 
waarderingsregels en beoordeelt naar eer en geweten de ingediende kandidaturen. 

 

Alle deelnemende Clubs aanvaarden dat de Commissie de kandidaturen beoordeelt 
volgens criteria eigen enkel aan de Commissie en aanvaarden tevens dat het 
eindoordeel er enkel komt ingevolge grondige analyse en overleg binnen de 
Commissie. Het overleg is geheim en wordt nooit bekend gemaakt bij de Clubs/leden. 
Enkel het eindoordeel zal worden meegedeeld. De Club/Clubs draagt/dragen zelf de 
verantwoordelijkheid over de rechtschapenheid van de werken die zij als kandidatuur 
indienen. De Commissie is enkel verantwoording verschuldigd aan de 
Gouverneursraad die trouwens vooraf het eindresultaat van het conclaaf van de 
Commissie verneemt voor de bekendmaking van het eindresultaat op de Nationale 
Conventie. 
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15.10 Bedrag van de Prijs van het Nationaal Werk 
Het bedrag van de Prijs van het Nationaal Werk wordt jaarlijks voorgesteld in het 
vooropgestelde budget van de VZW Humanitair Fonds en door de Algemene 
Vergadering van de VZW goedgekeurd. 

 

Het globaal budget wordt door de commissie verdeeld tussen de gekozen dossiers, 
maar het totale bedrag toegekend aan culturele dossiers mag maximaal 10% zijn van 
het toegewezen budget. De verdeling wordt, op voorstel van de commissie, door de 
Gouverneursraad gevalideerd. 

 

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

 

De bekroonde werken worden gevraagd in hun virtuele of geschreven publicaties in de 
media, Lions Clubs Belgium te promoten voor zijn steun en bijdrage. Ze machtigen ook 
Lions Clubs Belgium om hun naam en beschrijving op te nemen in al zijn publicaties die 
het Lionisme in België promoten, hetzij virtueel, hetzij op papier. 

 
15.11 Beslissingsbevoegdheid 

 
De commissie beslist autonoom, in alle onafhankelijkheid én in laatste aanleg, zonder 
dat enige motivatie dient aangegeven aan de betrokken clubs, of een dossier al dan 
niet alsnog wordt aanvaard en dus niet wordt uitgesloten. Door deel te nemen aan de 
wedstrijd aanvaarden de clubs het wedstrijdreglement en de bovenstaande werkwijze 
op onvoorwaardelijke wijze.    

 

 
15.12 Besluit 

 
“We serve” is het motto van Lions en van de commissie. Deel uw ervaring en "Best 
Practice” met alle Lions. De commissieleden staan te uwer beschikking voor 
informatie en advies over het opstellen van dossiers. 


