
 

Lions Clubs International (LCI) 

De grootste internationale niet 

gouvernementele organisatie (NGO) ter wereld. 

Werd  in 1917 in Chicago opgericht.  

 

Lions zijn in meer dan 200 landen 

vertegenwoordigd 

met meer dan 1.450.000 leden 

verspreid over een 46.000 clubs.   

 

LCI steunt actief :  

 

• Jeugdprogramma’s  

• Bestrijding van armoede en blindheid 

• Gezondheidsprogramma’s  

• Humanitaire projecten  

• Hulp bij natuurrampen  

  
In België zijn er 279 Lions clubs met  7400 leden.   

De basisdoelstellingen van de Lions zijn : 

actief bijdragen aan de sociale en culturele 
vooruitgang van de gemeenschap.  

Zo worden fundraising projecten opgezet, 

waarvan de opbrengst voor 100% naar 

verenigingen of individuen met humanitaire 
noden gaat. 

 

Meer info  

 

www.lionsbelgium.be 

www.lionsclubs.org 

 

LIONS YOUNG 

AMBASSADOR 

AWARD 

 

MD 112 organiseert jaarlijks de wedstrijd Lions 

Young Ambassador Award (LYAA), met als doel 

jongeren te vinden, te belonen en verder aan 

te moedigen voor hun persoonlijke inzet.  

Deze jongere zet zich actief in op sociaal vlak 

voor een vereniging, school of maatschappij en 

is een voorbeeld voor andere jongeren en voor 

de maatschappij.  

 
Elke Lionsclub kan tot 3 kandidaten voorstellen. 

Strikte regels 

 Het dossier wordt voorgesteld door een 

jongere (m/v) die minimum 15  en max. 18 

jaar  is op 30 juni voorafgaand aan het 

Europaforum (oktober, datum wordt jaarlijks 

bepaald). 

 De kandidaat moet in België wonen.  

 De LYAA wordt toegekend voor de 

daadwerkelijke realisaties van een persoon, 

niet van een organisatie. 

 Uiterste datum van inzending is 1 maart. 
 

Criteria  

Er wordt gekeken naar : 

 de verdienstelijkheid van de jongere binnen 

zijn/haar gemeenschap, school of 

vereniging. 

 het blijvende karakter van het voorgestelde 
project of initiatief. 

 

Te winnen 

 de eerste 3 winnaars winnen een geldprijs 

te gebruiken voor hun project : 

€ 500 voor de 1ste laureaat 

€ 300 voor de 2de laureaat  

€ 200 voor de 3de laureaat 

 Lions certificaat uitgereikt op de 

districtsconventie 

 De winnaar per district mag deelnemen 

aan de nationale wedstrijd.   

 De nationale winnaar krijgt een ticket voor 

het Europaforum waar hij/zij mag meedoen 

aan de Europese wedstrijd, met een 

prijzenpot met € 5.000. De geldprijs moet 

besteed worden aan het voorgestelde 

project. 
 

Reglement & inschrijvingsformulier  

https://lionsbelgium.be/nl/commissies-

jeugd/young-ambassador-award/ 
 

Nog vragen ? Verantwoordelijk in uw district :   

112A : Chris Gelijkens 

Christian.gelijkens@telenet.be - 0477 31 77 53 

 

112 B : Cathy Vandenberghe  

cathy@snykers.be - 0468140949 

 

112C : Marie-Thérèse Kuypers 

mth.kuypers@skynet.be – 0496 504358 

 

112D : Thierry Levaque 

thierry.levaque@gmail.com – 0496 243763 

 
“We zijn fier op jongeren die zich 

onbaatzuchtig inzetten voor onze 

gemeenschap. 

Deze jongeren willen we steunen en motiveren 

voor hun  inspanningen. 

Gaat u mee op zoek naar deze uitzonderlijke 

jongere en steunt u zo hun project ?” 
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