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DEEL I  
Rule Book Nationale Commissies 

Algemene regels (1 tot 13) 
 
1. Lijst van gebruikte afkortingen 
 

RBC = Rule Book van de nationale commissies  

GR = Gouverneursraad 

Gele bladzijden = geheel van documenten die worden gepubliceerd voor de leden in het 
kader van de Nationale Conventie 
 
MD = Multiple District 
 
Houba = plaats waar de administratieve diensten van het Multiple District zetelen  

VZW = Vereniging zonder winstoogmerk 

AV = Algemene Vergadering (betreft onze twee VZW’s: Bijvereniging en Humanitair 
Fonds) 
 
LCI = Lions Clubs International 
 
LCIF = Lions Clubs International Foundation 
 
Lions Quest = Internationaal educatief programma voor de jeugd 
 
Peace Poster = internationale vredeposter wedstrijd georganiseerd in de lagere scholen 
 
Nationaal Werk = prijs uitgereikt door het MD aan één of meerdere verenigingen met 
sociaal doel die door één of meerdere Lions Clubs worden ondersteund 
 
SOHAP = Special Olympics Healthy Athletes Program 
 
=> GAT, NEW VOICES, LEO: zijn geen commissies maar LCI-programma’s 
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2. Inleiding 
 

Al onze nationale commissies en onze afgevaardigden binnen een activiteit of 
internationale commissie worden gedefinieerd en georganiseerd (of gedelegeerd) in het 
kader van onze feitelijke vereniging "Multiple District 112 Belgium". Deze laatste heeft 
twee VZW's, "Bijvereniging en Humanitair Fonds", opgericht om haar operationele 
werking uit te oefenen. Elke commissie (en haar afgevaardigden) is onderworpen aan de 
wettelijke verplichtingen die inherent zijn aan het beheer van deze VZW’s en de financiële 
middelen waarmee ze kunnen werken. 

 
Het Rule Book voor Nationale Commissies (RBC) bepaalt de werking van alle nationale 
commissies en is ook van toepassing voor elke afgevaardigde van onze vereniging voor 
alle elementen die hen aanbelangen. 

 
Naast het algemene deel dat op alle Commissies en alle afgevaardigden (artikel 1 tot 12) van 
toepassing is, bevat het RBC ook een gedeelte met specifieke regels die van toepassing zijn 
voor de verschillende commissies. Deze specifieke regels van toepassing binnen een 
commissie kunnen in geen enkel geval afwijken van de algemene regels geformuleerd in 
punten 2 tot en met 12 van het RBC. 

 
De regels en werkingsmodaliteiten van het Rule Book worden vastgelegd door de Raad 
van gouverneurs, na overleg met de leden van de commissies of met de afgevaardigde. 

 
Elke aantredende GR ziet erop toe om voor het komende Lionsjaar de inhoud van het RBC 
te bevestigen of er eventuele wijzigingen in aan te brengen, door de commissies 
voorgesteld of niet, als de GR dat nodig acht. 

 
In elk geval zal de GR het RBC, aangepast of niet, bij aantreding formaliseren en de 
commissieleden hiervan op de hoogte brengen. 

 
Het specifieke Rule Book van een commissie moet beschouwd worden als een echt 
vertrouwensakkoord tussen de GR en de commissie. Het is een missie die haar is 
toevertrouwd door de GR en die wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid 
en volgens de regels die de GR heeft gespecifieerd. 

 
 
3. Toepasbaarheid 
 

Het RBC treedt in voege vanaf het Lions werkjaar 2021-2022, op beslissing van de GR van 
20 januari 2021. 

 
 
4. Definitie van de commissies 
 

Het MD 112 telt volgende commissies waarvan sommige een sociaal doel hebben en 
andere een puur organisatorisch doel hebben. 
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Commissies met een sociale missie: 
 

- Nationaal Werk 
- Youth Camp & Exchange 
- Young Ambassador Award 
- European Musical Competition 
- Lions Quest 
- Peace Poster 
- Sohap 

Commissies met organisatorisch doel: 

- (Deelname) Internationale Conventies en Europa Forum 
- Communicatie 
- Statuten 

 
De Algemene Regels (artikel 1 tot en met 12) van het RBC zijn volledig van toepassing op 
deze commissies. 

 
Naast deze commissies zijn er programma’s die opgezet werden door het Internationale 
Lionisme: LEO, GAT en New Voices. 

 
Binnen het MD of een district kunnen andere acties of activiteiten met een sociaal doel 
bestaan waarvoor al dan niet het bestaan van een werkgroep is vereist: 

- Het inzamelen van brillen in samenwerking met Medico België VZW 
- De Hulp aan voedselbanken 

Alle werkgroepen die in acties voor sociale doeleinden zijn geïnvesteerd, vallen niet onder 
dit Rule Book, behalve wanneer zij een door het MD toegewezen budget hebben en namens 
het MD verplichtingen aangaan. Toch zijn ze, net als alle andere commissies, altijd 
onderworpen aan de algemene regels van de gedragscode van onze vereniging. 

 
 
5. Oprichting en afschaffing van een commissie (of een delegatie) 
 

Het oprichten en afschaffen van nationale commissies en de aanduiding van een 
afgevaardigde van het MD binnen een structuur of werkgroep extern aan het MD is een 
uitsluitende bevoegdheid van de GR. 
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6. Samenstelling van een commissie 
 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de specifieke regels, is een commissie samengesteld 
uit 4 leden en een voorzitter. 

 
Elke gouverneur elect stelt hiervoor een lid uit zijn district voor. De voorzitter en de leden 
van de commissies worden dan aangesteld door de aantredende GR. 

 
De samenstelling van de commissies gebeurt voor 15 juni. 

 
 
7. Duurtijd van de benoeming 
 

De leden en de voorzitter van een commissie worden aangesteld door de aantredende GR 
voor een periode van één (1) jaar. De GR kan hen benoemen voor een periode van 
maximum 3 jaar, bepaald op basis van de eerste benoeming, maar onder voorbehoud van 
een jaarlijkse bevestiging door de volgende aantredende GR. 

 
 
8. Taken van de commissies 
 

De GR delegeert het bestuur van de commissies aan de voorzitters en de leden die hij heeft 
benoemd of waarvan hij de deelname heeft bekrachtigd. De taken van de commissies 
worden door de GR vastgelegd en moeten in overeenstemming zijn met de nationale en 
internationale statuten. 

 
Elke commissie die handelt als een afvaardiging moet tevens ook de goedkeuring hebben 
van de GR bij belangrijke voorstellen van besluit alvorens ze concreet uit te voeren. 

 
Ze moet ook de regels en verplichtingen opvolgen die in het financieel reglement van het 
MD opgenomen zijn. 

 
Commissies die in een internationale context werken, moeten de internationale 
bepalingen die hen aanbelangen respecteren. 

 
 
9. Begroting 
 

Iedere commissie kan indien nodig een budgetvoorstel (begroting) opmaken met 
betrekking tot haar activiteiten en dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de 
aantredende GR vόόr 1 april. 

In het geval dat er aan de aantredende GR door een commissie een toekenning van 
fondsen wordt gevraagd, of als de GR automatisch fondsen toekent aan een commissie 
moet deze laatste op voorhand een begroting opstellen en vervolgens een 
begrotingstoezicht voeren. 
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De aantredende GR stelt een algemeen budget (totale begroting) op, met daarin de 
budgetten (de begroting) van de commissies, dat wordt voorgesteld en ter stemming 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Vzw’s en dat 1 jaar geldig is. 

Aangezien de begroting jaarlijks dient te worden opgemaakt, moeten de fondsen, 
toegekend aan een commissie of in het bezit van een commissie, die niet gebruikt werden 
tijdens het begrotingsjaar terug worden overgedragen naar het MD. 

Het feit dat een commissie tijdens een begrotingsjaar een werkingsbudget heeft 
ontvangen, betekent niet dat men er kan van uit gaan dat dit budget zal vernieuwd worden 
of opgenomen in de totale begroting van het volgende begrotingsjaar. 

 
10. Werking 
 

Elke commissie werkt volgens de algemene en specifieke regels die door de GR worden 
bepaald en beschreven in de algemene bepalingen van het Rule Book en in het deel van 
het Rule Book dat de desbetreffende commissie aanbelangt. 

Het aantal vergaderingen van de commissie is onbeperkt, maar deze moeten minstens 
tweemaal per jaar plaatsvinden. De vergaderingen gaan fysiek door in Houba of op een 
andere plaats ofwel per videoconference. 

Van iedere vergadering zal een verslag worden opgemaakt, indien mogelijk in beide 
landstalen, en worden overgemaakt aan de leden van de GR en aan het secretariaat van 
het MD 112 binnen de twee weken. Als een vertaling niet voorhanden is, zal deze door het 
nationaal secretariaat gedaan worden. 

Vergaderingen in Houba moeten verplicht gereserveerd worden via het nationaal 
secretariaat en de ruimtes dienen opgeruimd te worden achtergelaten. 

 
11. Verslagen 
 

De commissies maken een jaarverslag voor de Nationale Conventie. Dit verslag wordt 
gepubliceerd in de gele bladzijden van de Conventie. De CC kan een commissie uitnodigen 
om dit verslag mondeling te komen toelichten. 

 
12. Financiële vergoedingen en kosten 
 

Het voorzitter- of lidmaatschap van een commissie impliceert dat de diensten vrijwillig 
worden geleverd en niet zullen worden vergoed. 
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Onderstaande regels zijn steeds van toepassing: 
 

a. Er worden aan niemand verplaatsingskosten uitbetaald/terugbetaald. 
 

b. Er worden geen forfaitaire vergoedingen toegekend, met uitzondering van een 
dotatie die door GR wordt toegekend aan de commissies YC&YE, Muziek en YAA 
voor de kosten die moeten gemaakt worden voor de deelname van hun 
afgevaardigden aan het Europa Forum. 

 
c. Daarnaast kan geen enkele voorzitter of lid van een commissie een verzoek tot 

vergoeding (vordering tot schadevergoeding) indienen in het kader van de 
uitoefening van zijn mandaat. 

 
d. Het bedrag van de voorziene dotaties voor de commissies wordt bepaald in de 

totale begroting van de VZW Bijvereniging. De dotatie is jaarlijks en wordt niet 
systematisch vernieuwd. 
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DEEL II  
Rule book nationale commissies 

Specifieke regels eigen aan de commissies 
 

In de punten 13 tot en met 24 inbegrepen, worden de specifieke regels opgesomd die 
van toepassing zijn op de commissies. Deze bepalingen kunnen worden aangepast op 
voorstel van de commissie en/of na beslissing van de GR. De specifieke bepalingen 
kunnen worden aangepast maar mogen nooit in tegenspraak zijn met de algemene 
bepalingen (artikels 1 tot 12) van het RBC. 

 

13. Commissie Statuten 

13.1 Voorafgaandelijke opmerking 
 

Deze commissie is statutair en dient zich volgens de algemene regels van het Rule 
Book te gedragen. Haar bestaan wordt inderdaad voorzien door de statuten van het 
Multiple District 112 Belgium en door deze van de vier districten waaruit dit is 
samengesteld. 
 
De noodzaak van haar permanent bestaan (in de betekenis van artikel 3 van de 
bijzondere artikelen van de statuten van het Multiple District) wordt duidelijk bij 
het lezen van haar bevoegdheden. Ten titel van voorbeeld kunnen we haar 
bevoegdheid van verplicht advies aanhalen, voorzien in het artikel 8 van de 
algemene artikelen van de statuten van het Multiple District, in geval van het 
verwoorden, door een club, van een motie of aanbeveling. Daar elke club een 
dergelijk initiatief kan nemen, moet de Nationale Commissie Statuten bestaan. 

 

13.2 Statutaire bevoegdheden van de Commissie 

• Op Multiple District Niveau 
 

Artikel 8 van de algemene artikelen: over de moties en aanbevelingen 

Elk project van motie of van aanbeveling moet aan het advies van de nationale 
commissie statuten worden onderworpen. Deze onderzoekt of de voorgestelde 
tekst de doelstellingen van het Multiple District kan bevorderen en rechtstreeks 
noch onrechtstreeks de statuten ervan overtreedt noch de Internationale 
Constitutie of de Internationale Statuten en Board Policies. Naargelang dit advies 
doet de Gouverneursraad soeverein uitspraak over de aanvaardbaarheid van de 
tekst. 

Artikel 9 van de algemene artikelen: wijzigingen 

Het initiatief om een procedure tot statutaire wijziging te starten, ligt bij elke club 
en bij de Gouverneursraad. De tekst van de in beschouwing genomen wijziging moet 
nochtans door de commissie worden opgesteld. Het betaamt inderdaad dat deze 
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redactie door specialisten wordt gedaan die zich er vooraf van vergewist hebben dat 
de in beschouwing genomen tekst de Constitutie en de Internationale Statuten 
evenals de Board Policies niet overtreedt. De Gouverneursraad moet de tekst 
goedkeuren. 

Artikel 6 van de bijzondere artikelen: over het huishoudelijk reglement 

Op verzoek van de Gouverneursraad stelt de Commissie een huishoudelijk 
reglement op of wijzigt zij dit. 

Het huishoudelijk reglement kan in geen geval in tegenspraak zijn met de 
Constitutie, de Internationale Statuten, de Board Policies of de statuten van het 
Multiple District.  

Artikel 7 van de bijzondere artikelen: over de wijzigingen 

Cfr. Artikel 9 van de algemene artikelen.  

 

• Op District niveau 
 
Artikel 6 van de algemene artikelen: over de moties en aanbevelingen 
 

Cfr. Artikel 8 van de algemene artikelen van de statuten van het Multiple District, 
rekening houdend met het feit dat het bevoegde orgaan om soeverein te beslissen 
het Districtskabinet is.  

Artikel 7 van de algemene artikelen: over de wijzigingen 

Cfr. Artikel 9 van de algemene artikelen van de statuten van het Multiple District, 
rekening houdend met het feit dat het bevoegde orgaan om de door de commissie 
voorgestelde tekst goed te keuren het Districtskabinet is. 

In geval van moeilijkheden moet de oplossing op het niveau van de 
Gouverneursraad worden gevonden, die zal beslissen. Welteverstaan kan enkel een 
tekst die volledig door de nationale commissie statuten werd opgesteld en 
goedgekeurd door de GR ter stemming aan de clubs worden onderworpen.  

De statutaire schikkingen zijn volledig logisch en houden rekening met de hiërarchie 
van de statuten. Deze van de districten kunnen geenszins in tegenspraak zijn met de 
statuten van het Multiple District, de Constitutie, de Internationale Statuten of de 
Board Policies. Bovendien moet een nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen 
het Multiple District en de districten uiteraard op niveau van het Multiple District 
worden uitgewerkt en goedgekeurd. 

Het is de Gouverneursraad van deze laatste die alleen bevoegd is om deze 
wettelijkheid en deze harmonie te verzekeren. Zijn manier van delibereren 
(unanimiteit, vetorecht) staat trouwens garant voor het respecteren van het 
algemeen belang. 
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Artikel 5 van de bijzondere artikelen: over het huishoudelijk reglement: 
 

Cfr. Artikel 6 van de bijzondere artikelen van de statuten van het Multiple District. 

Het huishoudelijk reglement mag ook niet in tegenspraak zijn met de statuten van 
het district. 

Artikel 6 van de bijzondere artikelen: over de wijzigingen 

Cfr. Artikel 7 van de algemene artikelen van de statuten van het district. 

 

13.3 Natuurlijke bevoegdheid van de Commissie 
 

De Nationale Commissie Statuten staat natuurlijk ten dienste van alle officiëlen van 
het Multiple District en van de districten die dit samenstellen, evenals van alle 
clubvoorzitters. Zij geeft aldus de adviezen die haar door hen worden gevraagd.  
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14. Commissie Nationaal Werk 

14.1 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 

 
14.2 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. 

14.3 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. 

De “Best Practices” delen met alle Lions Clubs. 

Samenwerking van Lions Clubs stimuleren. 
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14.4 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 maal verlengd worden. De benoeming door de inkomende gouverneurs zal 
gebeuren voor 15 juni, zo niet zetten de zittende leden automatisch het mandaat 
voort. Als een lid zijn mandaat niet kan voortzetten, zal de Gouverneur van het 
betrokken district aan de Gouverneursraad een opvolger voorstellen om het 
mandaat te beëindigen. 

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 om 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 regelmatig 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 kandidaats-
dossiers. 

De namen van de leden zullen op de website van Lions Belgium vermeld staan en 
ook vermeld worden in de jaarlijkse oproepingsbrief aan de clubs. 

 

14.5 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. Het is niet nodig over de Juridische en persoonlijke 
aansprakelijkheid van het gesteunde Werk te beschikken. 

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. 

  



14 – 21.05.2021 

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. 
Als 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). Ook 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 de paragraaf hierna. 

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

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

Als 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. 
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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. 
Dit betekent dat zowel de Club als het Werk minstens drie jaar moeten bestaan. 

14.6 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. 

2. Het Werk moet minstens gedurende DRIE opeenvolgende statutaire jaren 
genoten hebben van de verbintenissen en/of de financiële 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 goede 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. 

14.7 Dossier 

Ieder jaar voor 1 september richt 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 We Transfer, voorafgegaan door een mail dat de verzending van het bestand 
per We Transfer aankondigt. Die versie zal dan, door het secretariaat, aan alle leden 
van de commissie gestuurd worden. 



16 – 21.05.2021 

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 
informeren. 

 

14.8 Werking van de 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 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 als 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 
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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 
uitgereikt. 

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

14.9 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, vb. manpower, hoeveel leden er 
zetelen in de Raden van Bestuur van het Werk samen met de frequentie van het 
aantal vergaderingen, verleende adviezen ed. 

- De publiciteit en het gevolg voor de goede faam en naam van Lions de steun heeft 
teweeg gebracht 

- 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. Als 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 ook 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 
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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. 

14.10 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. 

14.11 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. 

14.12 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. 
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15. Commissie Youth Camp & Exchange  
 
15.1 Organogram MD112 COMMISSIE YOUTH EXCHANGE  

 
 

 
 
 

15.2 Samenstelling MD112 COMMISSIE YOUTH EXCHANGE  
   

15.2.1. Functiebeschrijvingen  
  

Een efficiënte werking van de commissie is enkel mogelijk als de leden hun functie 
kunnen uitoefenen voor een langere periode.  
  
De specificiteit, de verantwoordelijkheden van alle commissieleden (zowel van 
districtsverant-woordelijken als secretarissen) naar de jongeren toe en het 
operationeel karakter van het commissiewerk vereisen dat de commissieleden 
over de volgende eigenschappen beschikken:  
  

 Reële inzet en beschikbaarheid gedurende het ganse werkjaar.  
 De kennis van beide landstalen Nederlands en Frans zowel als het Engels is 

wenselijk.  
  
De commissie bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de 4 
districtsverantwoordelijken, de secretaris Incoming youth en de 3 secretarissen 
van Outgoing youth (EUROPA – USA/CANADA – VERRE BESTEMMINGEN).   
 
Elk lid van de commissie wordt benoemd door de Gouverneursraad op voorstel 
van de gouverneurs voor wat betreft de 4 districtsverantwoordelijken en door de 
voorzitter van de commissie voor de andere functies.   
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15.2.1.1. Voorzitter  
  

Om als voorzitter van de nationale commissie in aanmerking te komen moet 
bovendien aan volgende voorwaarden zijn voldaan:  

  
 Al lid zijn geweest van de commissie gedurende een periode van minimum 1 jaar.  
 Over de nodige kennis beschikken zowel wat betreft de werking van de 

commissie als met betrekking tot de Europese en internationale regels van 
Youth Exchange.  

 Op zeer korte termijn de functie van eender welk commissielid kunnen 
overnemen dat ontslag heeft genomen of deze functie niet kan invullen voor een 
periode die noodzakelijk is om een nieuw lid op te leiden voor de functie.  

 Bereid zijn zich één week per jaar vrij te maken om aan het Europaforum 
deel te nemen.  

 De nodige administratieve structuur bezitten voor communicatie en uitvoeren 
van feedback in verband met de lopende dossiers van de jongeren.  

 Deze functie moet kunnen worden uitgevoerd voor een periode van 
3 jaar maximum en is onderworpen aan een jaarlijkse bevestiging door 
de inkomende Gouverneursraad.  

 Bij aanvang van het laatste jaar als voorzitter is het wenselijk dat er 
een vicevoorzitter aangeduid wordt door de inkomende Gouverneursraad, zodat 
de vicevoorzitter het voorzitterschap op een vlotte manier kan overnemen voor 
het volgende Lionsjaar.  

 De voorzitter zal de inkomende Gouverneursraad adviseren aangaande een 
mogelijke kandidaat-voorzitter binnen de commissie.  

 De voorzitter treedt in functie na het afsluiten van het YCE-jaar d.i. op 1 
september.  

 De voorzitter zorgt voor het contact met het Internationaal Bureau en met de 
Gouverneursraad van het MD en brengt jaarlijks verslag uit op de 
Gouverneursraad en ijvert voor de belangen van zijn commissie.  

 De voorzitter organiseert en leidt de commissievergaderingen en legt een 
jaarprogramma voor.  

 De voorzitter houdt controle op de goede werking in het algemeen, van de 
commissieleden in hun respectievelijke districten, van de verschillende Youth 
Exchange Secretariaten Outgoing Youth – Incoming Youth, penningmeester, 
van de update van de website en van de publicaties van de jeugdactiviteiten.  

 De voorzitter is verantwoordelijk voor, en controleert de eindafrekeningen 
van YCE en bezorgt op 31 augustus de jaarboekhouding van de commissie ter 
controle aan de penningmeester en de commissarissen van het MD112.  

 De voorzitter neemt indien mogelijk jaarlijks deel aan de nationale conventie.  
 De voorzitter organiseert ook de deelname van de YCE- commissie aan 

het Europaforum en kan zelf mogelijk deelnemen.  
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15.2.1.2. De Penningmeester  
  

De Commissie YCE beheert haar eigen begroting die op elk moment door de 
Gouverneursraad kan ingezien worden. Haar inkomsten bestaan uit de bijdragen 
ontvangen van de jongeren die deelnemen aan de uitwisseling, op vraag van het 
secretariaat OUTGOING YOUTH en de inschrijvingskosten voor het kamp van de 
buitenlandse deelnemers op vraag van het secretariaat INCOMING YOUTH.   
 
Het basisbedrag van deze twee bijdragen wordt door de voorzitter van de 
commissie voorgesteld aan de inkomende Gouverneursraad die het vastlegt. De 
penningmeester wordt aangesteld door de Gouverneursraad op aanbeveling van 
de voorzitter van de commissie.  
  
De penningmeester vraagt, voor alle uit te voeren betalingen, het akkoord 
van de commissievoorzitter: 
 Enkel de door de commissievoorzitter aanvaarde betalingen kunnen door de 

penningmeester-generaal van het MD worden uitgevoerd  
 De penningmeester is belast met het financiële beheer van de YCE-rekening en 

voert de boekhouding via de Exact Online Software.  
 De penningmeester ontvangt alle sommen en verleent kwijting.  
 De penningmeester geeft de penningmeester van het MD112 instructie om te 

betalen die, mits goedkeuring van de commissievoorzitter, deze opdrachten laat 
uitvoeren.  

 De penningmeester zorgt voor een driemaandelijks financieel rapport/overzicht 
voor de commissie en voor de leden van de Gouverneursraad.  

 De penningmeester voorziet de commissieleden op regelmatige basis van een 
overzicht van de ontvangen en onbetaalde bedragen.  

 De penningmeester sluit de rekeningen van het YCE-jaar zo snel mogelijk af, ten 
laatste op 31 augustus, in functie van de vereisten gesteld door de 
Gouverneursraad en bezorgt dit rapport ter goedkeuring aan de commissie, 
waarna het wordt voorgelegd aan de penningmeester van het MD en aan de 
commissarissen voor de controles zoals de statuten dit voorschrijven.  

 De commissie beslist zelfstandig, bij 2/3 meerderheid van de commissieleden, 
over de uitgaven noodzakelijk voor een goede werking van de commissie en de 
door haar georganiseerde evenementen  

 Aan het einde van het jaar, als de boekhouding en YCE-rekening van de 
commissie een positief saldo vertonen, zal de penningmeester dit bedrag 
teruggeven aan het MD.  

  
15.2.1.3. Algemeen Secretaris  

  
Dit is een facultatieve functie aangeduid door de Gouverneursraad op voorstel 
van de commissievoorzitter naargelang de behoefte.  
  
Het algemeen secretariaat krijgt zijn taken en opdrachten van de voorzitter.  
  
Het algemeen secretariaat ondersteunt de werking van de commissie zowel op 
administratief vlak maar is evenzeer de algemene databank en werkt functie-
ondersteunend voor de commissie.  
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De secretaris is belast met de briefwisseling, de archieven, de bijeenroeping van de 
bijeenkomsten en de vergaderingen, het opstellen van de processen-verbaal van de 
vergadering en is belast met de verspreiding van de informatie naar de leden en de 
andere Lionsclubs.  

  
15.2.1.4. Youth Exchange Chairperson in de 4 districten  
(districtsverant-woordelijken)  

  
Aangeduid en voorgesteld door de Gouverneur van het respectievelijke district in 
functie van het door de commissie voorgestelde profiel en aangeduid door de 
Gouverneursraad. Hij/zij is het aanspreekpunt en contactpersoon binnen zijn/haar 
district voor de thema’s Youth Camp & Exchange (deelnemers programma YCE 
en programma Family Hosting).  

  
 Hij/zij zal erop toezien dat de taken en de reciprociteit door de families worden 

nagekomen en zal zorgdragen voor de plaatsingen in zijn/haar district  
 Hij/zij ontvangt en controleert de aanvragen voor uitwisseling vanuit zijn/haar 

district op hun nauwkeurigheid en volledigheid en stuurt ze tijdig door naar de 
juiste secretariaten OUTGOING YOUTH. Dit alles gebeurt in coördinatie met de 
diverse secretariaten. Zo nodig werken zij samen om problemen dienaangaande 
in andere districten op te lossen  

 Alle contacten vanuit de clubs naar de secretariaten en vice-versa gebeuren 
uitsluitend via deze districtsverantwoordelijken.  

 Hij/zij vraagt en volgt op de betaling van 115,00 euro administratiekosten per 
dossier outgoing zodra de aanvraag wordt ingediend aan het 
secretariaat Outgoing alsook van de 115€ administratiekosten voor de jongeren 
uit het buitenland per dossier ingediend door het secretariaat Incoming Youth.  

 Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen van de nationale YCE-
commissie, de districts- en de nationale conventie en eventueel aan 
het Europaforum.  

 Hij/zij bezorgt een overzicht aan de Secretaris INCOMMING YOUTH van hoeveel 
jongeren uit zijn/haar district hebben deelgenomen aan het programma.  

 Hij/zij verzorgt de promotie van YCE door deelname aan zonevergaderingen 
georganiseerd in zijn/haar district en neemt op vraag van de Gouverneur deel 
aan de kabinetsvergaderingen van zijn district.  

 Hij/Zij kan verzoeken om de terugbetaling door het MD van zijn telefoonkosten 
die zijn functie voortbrengen mits voorlegging van een geldig bewijs.  
  

15.2.1.5. Secretariaten OUTGOING YOUTH  
  

Zij worden door de voorzitter van de commissie voorgesteld en goedgekeurd door 
de Gouverneursraad. Ze zijn belangrijk voor een goede werking van de commissie.  
 De secretariaten van de OUTGOING YOUTH onderhouden de contacten met de 

Youth Exchange verantwoordelijken in het buitenland en zorgen voor een 
voldoende aantal uitwisselingsmogelijkheden en bestemmingen.  

 Zij krijgen de volledige ingevulde dossiers van de 4 districts- verantwoordelijken 
en werken de dossiers af, inclusief het bestellen van de vliegtuigtickets, en delen 
de definitieve gegevens mee aan de vertrekkende jongeren en de respectievelijke 
districtsverantwoordelijken.  
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 Een overzicht van de vertrekkende jongeren alsook hun contactgegevens worden 
bezorgd aan de verantwoordelijke secretaris INCOMMING YOUTH.  

 Zij informeren de voorzitter regelmatig over de gang van zaken en vragen zijn 
instemming bij belangrijke beslissingen.  

 Zij nemen deel aan de vergaderingen van de commissie, de district- en de 
nationale Conventie en eventueel het Europaforum  

 Zij kunnen in geen geval persoonlijk financieel verantwoordelijk worden gesteld 
voor mogelijke fouten bij de bestellingen of annulering van vliegtuigtickets, wat 
daar ook de oorzaak van moge zijn.  

 Hij/Zij kan verzoeken om de terugbetaling door het MD van zijn telefoonkosten 
die zijn functie voortbrengen mits voorlegging van een geldig bewijs.  

  
15.2.1.6. Secretariaat INCOMING YOUTH  

  
Hij/zij is bevoegd de nodige beslissingen te nemen om het 
internationaal jeugduitwisselingsprogramma optimaal te laten verlopen en bepaald 
in overleg met de commissie het aantal buitenlandse jongeren dat aan het 
onthaalprogramma in MD112 kan deelnemen.  
 Hij/zij is het enige contactpunt voor YCE MD112 voor de buitenlandse 

inschrijvingen; de dossiers komen bij haar/hem toe.  
 Hij/zij zorgt voor de verdere administratieve verwerking en de indeling 

gastfamilies, volgens de inlichtingen van de diverse districtsverantwoordelijken.  
 Hij/zij maakt de verdeling tussen het plaatsen van de deelnemers aan het 

kamp + gastfamilies, of enkel bij gastfamilies.  
 Hij/zij coördineert de taken tussen secretariaat INCOMING YOUTH (niveau MD) 

en Kampcommissie (niveau District).  
 Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar secretariaat.  
 Hij/zij zal permanent bereikbaar moeten zijn gedurende de periode van het kamp 

of moet zorgen voor een vervanger.  
 Hij/zij houdt de voorzitter van de commissie regelmatig op de hoogte van de 

algemene gang van zaken. Problemen worden onmiddellijk gemeld.  
 Hij/zij zal gevraagd worden regelmatig verslag uit te brengen op de 

commissievergaderingen.  
 Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen van de commissie, de district- en 

nationale Conventie en aan het Europaforum  
 Hij/Zij kan verzoeken om de terugbetaling door het MD van zijn telefoonkosten 

die zijn functie voortbrengen mits voorlegging van een geldig bewijs.  
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15.3. Organigram MD112 COMMISSIE YOUTH CAMP  
 
 

  
 
  
15.4 Kamporganisatie.  
  
  

De commissie YOUTH EXCHANGE heeft een draaiboek voor het kamp samengesteld, 
waarin alle elementen opgenomen zijn voor een vlot verloop van het kamp.  
  
Elk district engageert zich in een beurtrol om de kampdirectie te voeren; dit wil 
zeggen dat elk district eenmaal om de vier jaar de garantie geeft dat een 
kampdirectie beschikbaar zal zijn.  
  
Deze kampdirectie zal aangeduid worden door de Gouverneur van het district 
welke instaat om dat kamp te dirigeren. Na elk kamp zal de uitvoering van dit 
draaiboek worden geëvalueerd door de commissie YOUTH EXCHANGE in 
samenspraak met de vorige kampdirectie en de nieuwe kampdirectie voor volgend 
kamp en indien nodig worden de nodige wijzigingen aangebracht voor het volgende 
kamp.  
  
De kampdirectie zal worden bijgestaan door 3 of 4 kampassistenten.  

 
 
15.4.1. Functiebeschrijvingen  
  
15.4.1.1 De kampdirectie  
  

Kan bestaan uit één of meerdere Lions, al dan niet afkomstig van eenzelfde 
Lionsclub; de kampdirectie kan ook waargenomen worden door een volledige 
Lionsclub zelf.  
De kampdirectie kan steeds beroep doen op de commissie YOUTH EXCHANGE 
welke het draaiboek voor het kamp opstelde. 

  
 De kampdirectie is belast met de organisatie en de leiding van het kamp en zal 

waken over het goede verloop ervan.  
 Als de kampdirectie uit slechts één Lion bestaat, zal deze zich laten bijstaan door 

een voldoende aantal medewerkers dat nodig is om dit goed verloop 
te garanderen.  
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 De kampdirectie is bevoegd om alle beheerbeslissingen te nemen die nodig zijn 
om het internationaal jeugdkamp optimaal te laten verlopen  

 De kampdirectie beheert het budget ter beschikking gesteld door het MD112 en 
is verantwoordelijk voor- en controleert de uitgaven zoals bepaald in het 
draaiboek van het kamp  

 De kampdirectie zal deelnemen aan de vergaderingen georganiseerd door de 
commissie YOUTH EXCHANGE in verband met het finaliseren van het draaiboek 
van het komende kamp  

 De kampdirectie rapporteert op vraag van de commissievoorzitter YCE aan de 
commissie YOUTH EXCHANGE  

 Als de kampdirectie uit meerdere personen bestaat is deze zelf belast met het 
organiseren van de nodige bijeenkomsten/ vergaderingen, welke zij nodig 
achten, voorafgaandelijk het kamp  

 De kampdirectie is belast met het organiseren van de nodige bijeenkomsten 
voorafgaandelijk het kamp met de kampassistenten, teneinde de nodige 
afspraken en voorbereidingen te treffen  

 De kampdirectie is belast met de verspreiding van informatie naar de 
commissie YOUTH EXCHANGE  

  
15.4.1.2. De kamp assistenten  
  

Best zijn er 4 kamp assistenten, 2 meisjes en 2 jongens, welke de volledige 
kampperiode bij de jongeren blijven.  
Wenselijk is dat er steeds 1 of 2 kamp assistenten zijn, welke al kamp assistent 
waren tijdens een vorig kamp (1 of 2 jaar geleden); daar zij het draaiboek in grote 
lijnen kennen.  
Als er kamp assistenten te weinig zijn, is het district welke de kampdirectie levert, 
verantwoordelijk te voorzien in de ontbrekende kamp assistent(en); een voordeel 
is kamp assistenten welke reeds deelnamen aan het uitwisselingsprogramma 
YOUTH EXCHANGE of leidinggevende functies hebben bekleed of nog steeds 
bekleden in een of andere jeugdbeweging.  

  
 Zij zullen de volledige kampperiode deelnemen aan alle kamp activiteiten en 

overnachten waar de volledige kampploeg zich bevindt  
 Zij zullen steeds ter beschikking staan van de jongeren in geval er zich problemen 

mochten voordoen; zij zijn als het ware het bindmiddel van het kamp waarbij 
iedere jongere steeds terecht kan.  

 Zij zijn dan ook het eerste aanspreekpunt van de jongeren; bij problemen van bv. 
medische aard, verloren officiële documenten, enz.… zullen zij onmiddellijk de 
kampdirectie hiervan op de hoogte stellen om samen tot een oplossing te komen.  

 Binnen het kampbudget is een som voorzien als vergoeding voor de 
kampassistenten, dit onder de vorm van een aankoopsom bij een 
gerenommeerde keten.  
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15.5. Protocol van het werkjaar  
  

15.5.1. Youth Exchange  
  

Het protocol behoort tot de taak van de voorzitter en de leden van de commissie 
YCE MD112. 

  
JULI (meestal op laatste kampdag)  

  
 Evaluatievergadering intern  
 Bevestigen kampdatum voor binnen 2 jaar aan kampplaats  
 Vastleggen datums commissievergaderingen voor komende Lionsjaar  
 Vastleggen vergaderplaatsen voor deze commissievergaderingen  
 Vastleggen datums voor infosessie in de maand november en infosessie 

uitgaande jongeren in mei volgende jaar  
 Vastleggen locatie voor deze 2 infosessies  

  
AUGUSTUS  

  
 Opmaken verslag voor de Gouverneursraad van het afgelopen werkingsjaar  
 Opmaken nieuwe kampbrochure voor Europaforum  

  
SEPTEMBER  

  
 Rapporteren aan het secretariaat in OAK BROOK en de veranderingen aangeven 

zoals Camp MD112, de YCE-voorzitter en de YCEC-districten  
 Financiële verslagen en het finale boekhoudrapport overmaken aan 

het secretariaat van MD112  
 Data communiceren van de info-sessie voor geïnteresseerde jongeren en 

hun ouders  
 Lionsclubs informeren  
 De OUTGOING YOUTH secretarissen onderhandelen over/leggen het aantal 

beschikbare plaatsen vast alsook de bestemmingen met de respectievelijke 
regio’s VERENIGDE STATEN/CANADA en VERRE BESTEMMINGEN   

  
  

OKTOBER  
  

 Deelname aan het Europaforum + onderhandelen van de uitwisselingscontracten 
met andere Europese YCE-bestemmingen.  

 Binnenkomende dossier voor de winter verwerken en plaatsing 
gastgezin regelen.  

 Website actualiseren.  
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NOVEMBER  
  

 Infosessie voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders  
 Binnenkomende dossier voor de winter verwerken en plaatsing 

gastgezin regelen  
 Bespreking draaiboek volgend kamp  
 Afspraken maken met Lions LUXEMBURG en districten i.v.m. de districtsdagen 

tijdens het kamp  
  
  

DECEMBER – JANUARI – FEBRUARI – MAART  
  

 Binnenkomende dossiers INCOMING voor de volgende zomer verwerken  
 Uitgaande dossiers OUTGOING voor de volgende zomer verwerken  
 Website actualiseren  

  
APRIL  
  

 Districtsverantwoordelijken gaan over tot toewijzing van de binnenkomende 
jongeren aan de gastgezinnen op basis van de door de secretaris INCOMING 
YOUTH verstrekte gegevens  

 Secretarissen OUTGOING bestellen vliegtickets voor vertrekkende jongeren  
  

MEI  
  

 Finaliseren draaiboek kamp  
 Afronden/plaatsing hosting voor 15 mei – op deze datum moet voor iedere 

jongere het gastgezin en de verblijfsperiode bekend zijn  
 Secretariaat INCOMING YOUTH verwerkt al deze gegevens voor 25 mei en 

verzoekt inkomende jongeren om hun exact vluchtgegevens te bevestigen 
voor 15 juni. Deze gegevens worden medegedeeld aan de gastgezinnen en 
de kampdirectie  

 Secretarissen OUTGOING bestellen vliegtickets voor vertrekkende jongeren en 
delen alle info mee aan het land van bestemming  

  
JUNI  

  
 Alle info moet op 15 juni bekend zijn en wordt bevestigd aan de gastgezinnen en 

de kampdirectie  
  

JULI  
  

 Eventuele benoemingen van de nieuwe leden die effectief deel zullen uitmaken 
van de commissie vanaf september. De uittredende leden werken hun taken af.  

 Organisatie/opvolging binnenkomende en vertrekkende jongeren van en naar 
het buitenland  
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15.5.2. Youth Camp  
  

Het kamp gaat elke jaar door in de loop van de 2 laatste weken van de maand juli.  
De commissie YOUTH EXCHANGE heeft een draaiboek voor het kamp samengesteld, 
waarin alle elementen opgenomen zijn voor een vlot verloop van het kamp.  

  
  
  JUNI – JULI  
  

 De voorzitter van de commissie YCE zal aan de toekomstige Gouverneur van het 
district welke de volgende kampdirectie dient te leveren, vragen 
wie de kampdirectie zal waarnemen  

 Toekomstige kampdirectie uitnodigen 1 of meerdere dagen aanwezig te zijn op 
het huidige lopende kamp, om de sfeer te proeven; aanwezigheid op de FARE-
WELL party is een aanrader  

 
OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER – JANUARI  
 

  Vergadering organiseren met de nieuwe kampdirectie voor bespreking 
draaiboek - positieve voorstellen zijn dan steeds welkom  

  
MEI 

  Finale bespreking met de kampdirectie en kamp assistenten  
  

JULI 
  Opstart kamp begeleiden  

  
AUGUSTUS 

  Opstellen financieel rapport kamp + evaluatieverslag voor Gouverneursraad  
  
15.6. Financiën  
  

De algemene vergadering van de VZW Bijvereniging kent in het kader van haar 
begroting een forfaitair bedrag toe aan de commissie voor de organisatie van het 
kamp.  
  
Dit forfait moet alle kosten dekken onder andere: het verblijf, de maaltijden en 
dranken, de geplande uitstappen, het afscheidsfeest en alle georganiseerd 
vermaak. Dit forfaitair bedrag mag niet overschreden worden.  
  
De kosten van de door de vier districten aangeboden uitstappen en het verblijf in 
het Groot Hertogdom Luxemburg zijn volledig ten laste van deze vijf districten. Het 
vervoer van en naar deze bestemmingen vallen onder het budget van het kamp  
  
Als de totale kampkost onder het ter beschikking gestelde bedrag blijft, wordt het 
saldo teruggestort naar het MD112. Als er echter een overschrijding van dit forfait 
gebeurt, moet de voorzitter van de commissie onmiddellijk de GR op de hoogte 
brengen en zullen er, na overleg/besluit van de GR, eventuele corrigerende acties 
nodig zijn.  
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16. Lions European Music Competition Thomas Kuti 
  

16.1 Doel   
 

Het Multiple District 112 Belgium organiseert jaarlijks een muziekwedstrijd 
volgens het reglement van de Lions European Music Competition Thomas Kuti 
(LEMC) met als doel een Belgische kandidaat te kiezen die op de “LEMC” tijdens 
het Europa Forum ons land zal vertegenwoordigen. De wedstrijd heeft verder tot 
doel jonge muzikanten bij het begin van hun loopbaan te begeleiden en aan te 
moedigen. De commissie tracht ook om met deze nationale wedstrijd Lions in het 
algemeen meer bekendheid te geven. Om dit doel te bereiken stelt de 
Gouverneursraad van het Multiple District Belgium 112 jaarlijks een nationale 
muziekcommissie (COMUCO – commission musique/muziekcommissie) aan.  

16.2 Organisatie  
  
COMUCO bestaat uit een voorzitter en 4 leden, één uit elk district. De 
Gouverneursraad duidt de voorzitter aan en de leden van de commissie worden 
per district aangeduid door de gouverneur. De commissie vergadert op 
regelmatige tijdstippen (fysiek of virtueel) en stuurt de verslagen van de 
vergaderingen (minstens 2), in het Nederlands en in het Frans, naar de 
Gouverneursraad. Jaarlijks zal zij ook aan de Gouverneursraad een begroting 
voorleggen ter goedkeuring. 

Het nationaal reglement voor de deelname aan de wedstrijd wordt jaarlijks 
gepubliceerd op de website van het Multiple District 112 Belgium. 

De nationale wedstrijd bestaat uit een selectie en een finale met de 3 beste 
laureaten. Een professionele jury (4 leden, bij voorkeur 2 Franstaligen en 2 
Nederlandstaligen, bij voorkeur niet-Lions) zullen de muzikanten beoordelen. De 
voorzitter van de jury is één van de leden van de muziekcommissie. De 3 best 
presterende muzikanten van de selectie nemen deel aan de finale. 

De muziekcommissie voorziet voor elk van de finalisten een geldprijs die wordt 
bepaald volgens de begroting die de Gouverneursraad hiervoor beschikbaar heeft 
gesteld. De eerste finalist vertegenwoordigt het Multiple District 112 en zal gratis 
mogen deelnemen aan de Europese wedstrijd tijdens het Europa Forum. 

De commissie zal ook proberen om de laureaten zoveel mogelijk de kans te geven 
om optredens te verzorgen voor Lionsclubs of conventies.  

16.3 Financiën 
  
Het MD 112 stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de jaarwerking van 
COMUCO. 

De voorzitter van COMUCO legt aan de Gouverneursraad een begroting voor ter 
goedkeuring. 
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Alle betalingen zullen gebeuren volgens het financieel reglement door de 
Penningmeester-Generaal op voorstel van de voorzitter van COMUCO en na 
goedkeuring door de Gouverneursraad. 

16.4 Werkplan   
         

Planning, vergaderdata  

VOOR DE WEDSTRIJD    

Startvergadering van het komende werkjaar     Eind juni 

- Meedelen van het instrument en de werken van de volgende Europese 
wedstrijd 

- Opgelegd door het land dat het Europaforum organiseert   
- Onderzoek naar optimalisatie van de wedstrijd     

Zoeken naar juryleden       

- Door de leden van COMUCO in samenspraak met de voorzitter 
- Bij voorkeur 2 Nederlandstalig en 2 Franstalig, mannen en vrouwen 
- Liefst geen Lions lid       
- De voorzitter van de jury is een Lion gekozen uit de leden van COMUCO  

Bespreking rond organisatie van de selectie     

- Datum, rond 15 april, een datum in de paasvakantie 
- Plaats          
- Locatie           

Bespreking rond organisatie van de finale 

- Datum (Kan dezelfde zijn als de selectie) 
- Plaats          
- Locatie         
- Met zone of club 
- Bespreking over medewerking en budget 

Bespreking over publicaties        

- Folder 
- Website         
- Flash 
- Clubs 

Aanpassen teksten folder - website     Juli en augustus 

- Namen van de juryleden  
- Plaats, locatie en datum selectie en finale    
- Folder (Nederlands- en Franstalig)     
- Website (Nederlands- en Franstalig)      
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Verspreiden folders       Eind augustus
      

Kandidaten zoeken        Vanaf september 

- Bij Lions          
- Bij academies en conservatoria       
- Bij leraren  
- Bij alle geïnteresseerden in de muziek (orkesten, koren, gereputeerde muzikanten)

            

Bevestiging van samenwerking aan juryleden 

- Zo snel mogelijk      
- Gelijktijdig opvragen CV en foto       

    

Verdere bespreking met externe Lionspartner (selectie en finale)  
 

- Betreft organisatie         
- Betreft budgettering        

    

Uitnodigen personaliteiten      Eind februari  

- Plaatselijke notabelen via organisator finale 
- Plaatselijke muziekliefhebbers, familie en vrienden van de deelnemende 

muzikanten via organisator finale 
- Lionsclubs en leden door COMUCO (CC, CC elect, Gouverneurs, 

Vicegouverneurs) 
- Gewestvoorzitter van de organiserende club (zone)   
- Zonevoorzitter(s) van de organiserende club (zones) 

Ontvangst inschrijvingen van de kandidaten     Maart 

- Ongeveer 1 maand voor de datum van selectie    
            

Opmaken organisatieschema 

- Opstellen uur schema voor optreden van de kandidaten in de selectie  
(in willekeurige volgorde)    

Aanschrijven kandidaten         

- Bevestiging van ontvangst inschrijving  
- Mededelingen over timing       
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Reminder aan juryleden 

- Mededelingen over de timing van de selectie     
            

Opstellen werkschema van leden COMUCO e.a. voor selectie en finale  
    

Maken getuigschriften en diploma’s 

- Getuigschrift voor elke deelnemer (systeem Jos) 
- De 3 finalisten ontvangen geen getuigschrift maar een diploma (systeem Jos)

           

Voorbereiden documenten voor de juryleden     
  

- Opstellen van formulieren voor jurering 
- Voorbereiden teldocument op PC 

        

DE WEDSTRIJD          
  

Houden van de selectie       April-mei 

- Volgens opgesteld werkschema en timing kandidaten   
   

Houden van de finale (op dezelfde dag of niet als selectie) 

- Opstellen uur schema voor optreden van de kandidaten in de finale 
- Volgorde zelfde als selectie  
- Aanschrijven van de 3 finalisten indien niet op dezelfde datum als selectie 
- Meedelen van timing van inspelen en optreden  

NA DE WEDSTRIJD  

Aanpassen tekst website 

- Toevoegen namen van de juryleden      
- Toevoegen namen van de 3 laureaten 

DE EUROPESE WEDSTRIJD TIJDENS HET EUROPA FORUM    
  

- Inschrijven van de kandidaat voor 30 juni   Juni 
- Volgens documenten van de Europese wedstrijd    
- Begeleiden van de kandidaat naar het Europaforum              September/oktober 
- Bijwonen van de vergadering der afgevaardigden van het LEMC  
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KOSTEN 

- Ereloon juryleden          
- Drukwerk 

o Drukken van folders 
o Drukken van programma’s       

- Huur van de locatie voor de selectie en voor de aansluitende receptie   
- Bijdrage van COMUCO aan de organisatie van de finale     
- Deelname van de 1ste laureaat aan de Europese wedstrijd 

o Reis van de kandidaat        
o Verblijf van de kandidaat        

- Deelname van de begeleider Lion aan het Europaforum 
o Reis van de begeleider Lion  
o Verblijf van de begeleider Lion 

- Deelname aan het Europaforum van de begeleider Lion    
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17. Lions Quest 
 

De Commissie Lions Quest organiseert contacten met middelbare scholen en 
opleidingsverantwoordelijken in heel het land en met de overheid, oorspronkelijk vooral 
in drugpreventie. 

Lions Quest maakt als jongerenprogramma deel uit van de internationale werking van 
Lions Clubs International Foundation (LCIF). Al vele jaren staat het programma (i.s.m. 
o.m. de Stanford University sinds 1970) in voor de uitbouw van de Lions Quest Life Skills 
Programs, een proefondervindelijk opgebouwd lessenprogramma. 

Met deze programma’s willen wij leerkrachten, opleiders, opvoeders en ouders 
ondersteunen bij het aanleren aan jongeren van vaardigheden die ze nodig hebben voor 
een succesvol leven in onze samenleving. 

De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele 
en sociale vaardigheden en daarnaast studievaardigheden. 

Jongeren gaan zich zo beter in hun vel voelen, zodat ze opgroeien tot bewuste, betrokken 
en verantwoordelijke burgers met een gezonde levensstijl. 

Deze programma’s worden intussen in een honderdtal landen toegepast en voortdurend 
aangevuld en verbeterd. Ze worden regelmatig door experten geëvalueerd. Hun sterkte 
bestaat er bovendien in dat ze cultureel worden aangepast aan de omgeving waarin de 
jongeren opgroeien. 

Ons doel als Belgische afdeling van Lions Quest is een ruggensteun te bieden voor 
leerkrachten van het middelbaar onderwijs. 

 

Van “LEEFSLEUTELS” naar “TROEVEN VOOR SUCCES” 

Jarenlang hebben wij de Belgische Lions samen met de Stichting G de VZW “Leefsleutels 
voor Jongeren” gedragen. Hier ging de aandacht vooral naar het lager middelbaar 
onderwijs. 

Na het verlaten van de VZW hebben we na analyse van de kloof tussen middelbaar en het 
hoger onderwijs en de werkomgeving, onze aandacht gespitst op de 2de en 3de graad hoger 
middelbaar, de opleidingscentra maar ook op de opvoeders in verschillende 
opvanghuizen. 

Een reeks uitgewerkte lessen in 37 vaardigheden volgens 6 thema’s helpen de 
leerkrachten de leerlingen een betere band met de school te hebben, betere 
schoolresultaten te halen en vooral hun troeven aan te reiken voor een betere slaagkans 
in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt! Lions Quest "Lions Quest" sluit perfect aan bij 
de laatste richtlijnen en verwachtingen van het Ministerie van Onderwijs, en ondersteuning van 
het lessenprogramma. Er is ook een update in het Engels van onze Internationale Stichting 
met richtlijnen en tips i.v.m. COVID 19. 
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SEMINARIES 

Door deelname aan tweedaagse residentiële seminaries gegeven door professionele en 
erkende Lions Quest trainers krijgen directies, leerkrachten, opleiders en opvoeders de 
nodige kennis en materiaal om met het programma te starten. Later volgt een 
terugkomdag met de trainer als follow up. Door tussenkomst van de Lions wordt de 
deelname kost laag gehouden. 

 

“SCHOOLACTIE” 

Deze vaardigheden worden toegepast in de keuze, planning en uitvoering door kleine 
teams leerlingen van sociale projecten in de schoolregio.  
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18. Peace Poster 

18.1 Bekrachtiging en wijzigingen 
 

18.1.1 Bekrachtiging 
Onderstaande bepalingen zijn van kracht door beslissing van de Gouverneursraad 

van 28 november 2011 

18.1.2 Wijzigingen 
PM 

18.2 Organisatie 

18.2.1 Samenstelling 
 De commissie bestaat uit 4 leden, telkens een afgevaardigde voor elk district, en 

een voorzitter. De kandidaat-commissieleden worden voorgedragen door de 
districtsgouverneur; 

 De voorzitter wordt jaarlijks aangesteld volgens een beurtrol overeenkomstig 
de alfabetische volgorde van de districten. 

18.2.2 Functies 
De commissieleden stellen een taakverdeling op waarbij ze volgende functies 
vermelden:  
1. Secretaris 
2. Penningmeester 

18.2.3 Beperking duurtijd lidmaatschap commissie 
Elk lid van de commissie kan maximum 5 jaar lid zijn van de commissie. 

Tijdens een overgangsregeling of na een herschikking kan hiervan tijdelijk 

afgeweken worden. 

18.2.4 Taakbeschrijving 

De voorzitter 
 Is verantwoordelijk ten opzichte van de Gouverneursraad voor de goede 

werking van de commissie. 
 Leidt en coördineert de commissiewerking. 
 Is verantwoordelijk voor het financieel beheer. 
 Rapporteert aan de Gouverneursraad. 
 Organiseert de nationale proclamatie en zorgt er voor dat de deelnemers 

voldoende verzekerd zijn. 

 

De secretaris 
 Staat de voorzitter bij met de praktische afhandeling van de administratieve 

taken. 
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De penningmeester 
 Beheert de rekeningen van de commissie. 
 Is verantwoordelijk voor de boekhouding. 
 Bewaart alle boekhoudkundige stukken. 
 Stelt het financieel verslag op. 

 
Opmerking: Momenteel is er geen penningmeester noch secretaris. Deze taken zijn 
opgenomen in de mandaten van de voorzitter. 

 

De 4 districtsverant-woordelijken 
 Stellen een praktisch dossier op dat in september naar de clubvoorzitter wordt 

gemaild. 
 Bezoeken in het najaar een aantal zonevergaderingen en eventueel clubs om de 

modaliteiten van de wedstrijd Vredesposter toe te lichten. 
 Motiveren de clubvoorzitters met hun persoonlijk engagement. 
 Evalueren eind december de lijst van de deelnemende clubs. 
 Melden eind januari het thema van de vredesposterwedstrijd aan de 

respectievelijke clubs. 
 Zorgen voor de publicatie van 2 artikels in LION (september en januari) 
 Organiseren een jurering in elk district in de periode april/mei. 
 Richten samen met de voorzitter een nationale jurering en proclamatie in op de 

laatste zaterdag van de maand juni. 
 

18.3 Budget 
 
Zowel het MD als elk district ontvangen een budget. Een deel van de 
districtsbudgetten wordt gebruikt om de nationale proclamatie te financieren.  
 
Het overige gaat naar het prijzengeld. Betalingen van het prijzengeld wordt 
geregeld door de nationale penningmeester. 

 

18.4 Doel 
Lions International wil door dit buitengewoon middel de lionsorganisatie beter 
bekend maken bij een breder en jonger publiek en vrede promoten in de wereld.  
 
 

18.5 Werking   

18.5.1 Wie mag deelnemen? 
 

De wedstrijd staat open voor 11 tot 13-jarigen. De deelnemers moeten binnen deze 
categorie vallen op 15 november. Deze jongeren kunnen deel uit maken van 
plaatselijke scholen, tekenscholen, academies, jeugdateliers enz…  
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18.5.2 Wie organiseert? 
 

De vredesposterwedstrijd richt zich tot de kinderen over de hele wereld. De 
organisatie is opgebouwd in verschillende trappen. 
 
1E TRAP: DE PLAATSELIJKE LIONSCLUB. 
Deze organiseert de wedstrijd in zijn werkgebied. De club is vrij te bepalen welke 
groepen ze aanspreekt om deel te nemen aan de wedstrijd. Ze kan zich 
bijvoorbeeld beperken tot werken uit één academie. Andere clubs kunnen alle 
scholen uit hun werkgebied aanschrijven en een wedstrijd tussen de scholen 
uitbouwen. Per groep selecteert de plaatselijke Lionsclubs één winnaar. Het aantal 
groepen is niet beperkt. De winnaar van de groep gaat door naar de volgende trap: 
het Lions District 112 A, B, C, of D. 
 
2E TRAP: HET LIONS DISTRICT 112A, B, C OF D.  
De districtsverantwoordelijken stelt een jury samen bestaande uit kunstenaars en 
beroepslui uit de grafische sector. Deze jury selecteert de districtslaureaat en looft 
twee aanmoedigingsprijzen uit. De districtslaureaat gaat door naar het Lions 
Multidistrict. 
 
3E TRAP: HET LIONS MULTIDISTRICT. 
Op zijn beurt stelt de nationale voorzitter een jury samen die uit de 4 
districtslaureaten de nationale winnaar zal selecteren. 
 
4E TRAP: LIONS INTERNATIONAAL. 
Lionsclubs over heel de wereld. De nationale laureaat zal meedingen voor de eerste 
prijs op wereldvlak. Naast de internationale laureaat worden nog 23 laureaten 
beloond met aanmoedigingsprijzen. 

 

18.5.3 Welk soort tekenwerk voor de poster? 
 

- De inzendingen dienen op formaat 50cm hoog en 36cm breed ingeleverd. 
- Elk werkstuk moet voldoende soepel zijn om later te kunnen worden 

opgerold in een koker van 6cm diameter. 
- De tekeningen mogen zowel liggend als staande zijn. 
- Er mag in geen enkele taal enig tekstelement op de voorzijde van het werk 

voorkomen. 
- Te gebruiken materiaal: alleen teken- en schildermateriaal. 
- Vlekkende materialen worden best gefixeerd.  
- Driedimensionaal werk is niet toegestaan, evenmin: lijm, plakband, nietjes 

of ander hechtingsmateriaal op de inzending. Plastificeren is uit den boze.  
- Foto’s mogen niet worden aangewend. 
- Elke deelnemer mag slechts één werk voorleggen. Groepswerk is niet 

toegelaten. 
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18.5.4 Wat kost het? 
 

De deelnemende groepen staan in voor papier, teken- en schildermateriaal. 
De nodige wedstrijdkits om het werk van de laureaat op te sturen naar Oak Brook 
wordt aangeschaft door de MD-verantwoordelijke, zodat hiervoor geen extra 
kosten nodig zijn voor de club. 

 

18.5.5 Hoe selecteert de jury? 
 

De jury baseert zich op volgende criteria: 
- Originaliteit 
- Techniek 
- Expressie 
 
Het gaat om een postertekening, d.w.z. niet te gedetailleerd werken. De tekening 
moet aanspreken wanneer men ze op een afstand van 3 à 4 meter bekijkt. 

18.5.6 Prijzen 
 
In de eerste plaats komt het er op aan dat de kinderen op een creatieve wijze 
nadenken over hoe zij de vrede in de wereld aanvoelen, maar er zijn ook materiële 
prijzen aan de wedstrijd verbonden. 
 
1E TRAP: DE PLAATSELIJKE LIONSCLUB. 
Deze club bepaalt vrij welke prijzen toegekend worden. De winnaar per groep kan 
bv. een waardebon voor tekenmateriaal ontvangen. Alle deelnemende kinderen 
krijgen een beloning. Een “Lion” snoepje is hier zeer toepasselijk. De club kan bvb. 
ook de deelnemende organisatie sponsoren om tekenmateriaal te kopen. 
 
2E TRAP: HET LIONSDISTRICT A, B, C OF D. 
Districtslaureaat: 250€ 
De twee aanmoedigingsprijzen: 125€ elk 
 
3E TRAP: HET LIONS MULTIDISTRICT. 
De nationale laureaat: te overleggen 
 
 
4E TRAP: LIONS INTERNATIONAAL 
 De internationale winnaar: 2.500 US $ + een reis samen met één gezinslid naar de 
lionsdag bij de Verenigde Naties in New York City – USA. 
De 23 aanmoedigingsprijzen: 500 US $ + herinneringspakket. 
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18.6 Kalender van het Lions jaar 
 
Juli of augustus: Deelname van de verantwoordelijke aan de kabinetsvergadering 
om kennis te maken met de zonevoorzitters. Afspraken om de zonevergaderingen 
te bezoeken kunnen zo gemaakt worden. 
Vraag aan de districtssecretaris om de nodige e-mailadressen te bezorgen. 
(Voorzitters, secretarissen, jeugdverantwoordelijken). 
 
September: De plaatselijke Lionsclubs worden geïnformeerd door de 4 
districtsverantwoordelijken over de vredesposterwedstrijd. De clubs bepalen 
welke groepen ze zullen aanspreken in hun werkgebied en leggen de eerste 
contacten met deze groepen. Een contactpersoon binnen de Lionsclubs wordt 
aangesteld. Deze communiceert met de groepen en de districtsverantwoordelijke. 
 
Oktober – december: Bezoek aan de zonevergaderingen. 
 
Eind januari: Het thema van de vredesposterwedstrijd wordt bekendgemaakt 
vanuit Oak Brook. De tekenwedstrijd gaat dan officieel van start. Vanaf dan kunnen 
de plaatselijke Lionsclubs de wedstrijd-kit(s) aanvragen. www.lionsclubs.org 
 
Einde maart: Jurering van de winnende tekeningen per groep door de plaatselijke 
Lions Club. Zorg ervoor dat de posters tijdig binnen zijn in het district. De 20 beste 
tekeningen blijven in het district om later te worden tentoongesteld ter 
gelegenheid van de proclamatie van de nationale laureaat. 
 
Mei: Lijsten van de laureaten maken en doorgeven aan de nationale voorzitter. 
Deze laatste stuurt alle winnaars een uitnodigingsbrief. 
 
Juni: Jurering door 4 niet-lions en proclamatie nationale laureaat. Tentoonstelling 
van de beste werken op nationaal niveau. 
 
Februari van het volgend Lionsjaar: Internationale winnaar wordt geselecteerd. 
De lionsdag bij de Verenigde Naties in New York City wordt georganiseerd met een 
plechtige prijsuitreiking. 
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18.7 Algemene informatie en voorwaarden verbonden aan de vredesposterwedstrijd 

 
 Alleen origineel werk wordt aanvaard. Foto’ s, fotokopieën of ander afgedrukt 

werk worden geweigerd. 
 Beelden van de Vredesposterwedstrijd mogen niet zonder toestemming van 

Lions Clubs International worden gebruikt. 
 Door deelneming verklaren de winnaars zich akkoord dat hun naam, foto en 

kopieën van hun werk voor publicitaire doeleinden kunnen gebruikt worden.  
 Het werk van de internationale hoofdprijswinnaar komt niet meer in aanmerking 

voor latere prijzen in de Vredesposterwedstrijd.  
 Het werk van de internationale hoofdprijswinnaar en van winnaars van de 

internationale aanmoedigingsprijzen mag achteraf worden gedrukt. 
 Lions Clubs International is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging of 

verlies van werken tijdens de jurywerkzaamheden.  
 De deelnemers blijven aansprakelijk voor laattijdige, verloren of verkeerd 

geadresseerde postzendingen. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden 
van verdere deelneming uitgesloten. Dit geldt ook voor deelnemers die de 
uiterste datum van inzending niet respecteren en voor inzendingen die niet 
beantwoorden aan de gestelde eisen.  

 De wedstrijd kan, op ieder ogenblik met passende berichtgeving worden 
gestaakt.  

 Door hun inzending verklaren de deelnemers deze regels en de beslissingen van 
de jury te aanvaarden. 

 

18.8 Enkele interessante ideeën rond het wedstrijdgebeuren 
 

Laat uw creativiteit meespelen! U kan aan de wedstrijd een themadebat koppelen: 
laat de groep discussiëren over het thema. Laat de deelnemers nadenken over hoe 
jongeren de vrede in de wereld kunnen beïnvloeden of over wat vrede voor hen 
precies betekent. 
Maak van de wedstrijd meteen een tentoonstelling in het kader van een ander 
project. De vredesposters kunnen samen met de geselecteerd tekeningen aanzetten 
tot verdere deelname. 
Deze informatie is ook terug te vinden op: www.lionsclubs.org rubriek “Youth 
programs” 
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19.  Commissie Internationale Conventie en Europa Forum 

19.1 Bekrachtiging en wijzigingen 

19.1.1 Bekrachtiging 

Onderstaande bepalingen zijn van kracht door beslissing van de Gouverneursraad 
van 24 oktober 2011. 

19.1.2 Wijzigingen: 
    PM 

19.2 Organisatie 

19.2.1 Samenstelling 

De commissie bestaat uit 4 leden, telkens 1 van elk district, en een voorzitter.  

Alle kandidaat commissieleden worden voorgedragen door hun respectievelijke 
gouverneur. 

19.3 Functies 

19.3.1 De commissieleden stellen een taakverdeling op waarbij ze volgende 
functies vermelden: 

 Penningmeester 
 Reisorganisator 
 Reisbegeleider(s) 
 Verslaggever 

19.3.2 Beperking duurtijd lidmaatschap van de commissie  
 Elk lid van de commissie kan maximaal 5 jaar lid zijn van de commissie. 4 jaar 

als lid en 1 jaar als voorzitter.  
 De voorzitter wordt jaarlijks aangesteld volgens een beurtrol overeenkomstig 

de alfabetische volgorde van de districten. 
 Het voorzitterschap kan maximaal 1 jaar duren. Na dat jaar treedt de voorzitter 

af en is hij geen lid meer van de commissie. 
 Tijdens een overgangsregeling of na een herschikking kan tijdelijk worden 

afgeweken van deze regelgeving. 

19.4 Taakbeschrijving  

19.4.1 De voorzitter  
 is verantwoordelijk ten opzichte van de Gouverneursraad voor de goede 

werking van de commissie.  
 Leidt en coördineert de commissiewerking 
 Is verantwoordelijk voor het financieel beheer 
 Is verantwoordelijk voor de correcte communicatie 
 Rapporteert aan de Gouverneursraad. 
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19.4.2 De penningmeester 
 Beheert de rekeningen van de commissie 
 Is verantwoordelijk voor de boekhouding 
 Bewaart alle boekhoudkundige stukken 
 Stelt het financieel verslag op 

19.4.3 De reisbegeleider(s) 
 De taak van reisbegeleider kan worden gecumuleerd met een andere functie in 

de commissie. 
 In principe geldt een beurtrol waarbij alle leden en de voorzitter de 

mogelijkheid wordt geboden om als reisleider te fungeren. Deze beurtrol wordt 
aan het begin van het werkingsjaar vastgelegd. 

 Bereiden de reis voor en rapporteren aan de voorzitter van de commissie 
 Zorgen voor de begeleiding van de deelnemers gedurende de ganse reis 
 Zijn verantwoordelijk voor het goed verloop van de reis. 
 Hebben een minimaal basiskennis van Nederlands, Frans en Engels. 
 Ervaring door een deelname aan een internationale conventie is aangewezen. 
 Er zal elk jaar een nieuwe begeleider worden aangeduid die de reisbegeleiding 

doet samen met een begeleider die de taak reeds eerder uitvoerde. Dit houdt in 
dat men in principe slechts twee keer kan optreden als begeleider. 

 De reisbegeleider maakt het verslag op in de twee landstalen.  

19.4.4 De secretaris 
 Maakt gedetailleerde verslagen op en stuurt ze naar alle belanghebbenden. 

 

19.5 Werking 

19.5.1 Keuze van het reisbureau 
 Ten einde de beste voorwaarden voor de deelnemers te kunnen bekomen 

moeten minstens 3 verschillende voorstellen van reisorganisatoren worden 
vergeleken (offertes). 

 Deze offertes worden aangevraagd door de voorzitter. Hij stelt ze onverkort ter 
beschikking van de commissieleden. De commissieleden krijgen minimaal 2 
weken de tijd om deze offertes te evalueren. Op een vergadering van de 
commissie worden dan de evaluaties besproken. 

 Wanneer een pre- of post- reis wordt georganiseerd, dan moet hiervoor een 
aparte aanvraag worden gedaan. De aanbieders moeten duidelijk aangeven 
hoeveel de conventiereis zelf en de bijkomende reis kosten. 

 Bij de evaluatie van de offertes is de kost voor de conventiereis (forum) 
bepalend. De kostprijs van de pre- of post – reis is hieraan ondergeschikt. 

 De evaluatie van de offertes moet worden gedaan aan de hand van vooraf 
bepaalde criteria. Deze criteria worden door de commissie opgesteld en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Gouverneursraad. 
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19.5.2 Vastleggen van de reis 
 Na de evaluatie van de offertes en beraadslaging in de commissie, wordt door 

de voorzitter verslag uitgebracht aan de Gouverneursraad. 
 De Gouverneursraad kan het voorstel weigeren en zal dan bijkomende 

instructies geven aan de voorzitter van de commissie. 
 De beslissing van de Gouverneursraad is bindend. 

19.5.3 Pre- of post- conventiereis 
 De pre- of post- conventiereis moet beschouwd worden als een privé-initiatief 

dat wordt ingericht voor deelnemers aan de conventiereis of forumreis.  Deze 
reis kan door de commissie worden ingericht en aangeboden.  

 De kosten voor de organisatie en voor de reis zelf vallen ten laste van de 
deelnemers aan deze reis. 

19.5.4 Scouting 
 Wanneer de commissie het noodzakelijk acht dat een verkenning ter plaatse 

wordt uitgevoerd, kan hiervoor een gemotiveerde aanvraag bij de 
Gouverneursraad worden gedaan. Deze aanvraag stipuleert de reden van de 
reis, het gedetailleerd programma, de tijdsduur, de geraamde kosten en alle 
andere nuttige informatie die een beslissing van de Gouverneursraad kunnen 
motiveren. 

 Het aantal deelnemers aan de scouting is beperkt tot 1 persoon. In functie van 
de aard van de bestemming of een bijzondere opdracht, kan de voorzitter van 
de commissie een aanvraag richten tot de Gouverneursraad om de scouting met 
twee personen te doen. De Gouverneursraad zal haar beslissing schriftelijk 
meedelen. Deze beslissing is bindend.  

 De scoutingtrip is beperkt tot maximaal 4 overnachtingen. Hierin zijn de 2 dagen 
voor heen – en terugreis inbegrepen. 

 Scouting kan niet worden gedaan voor de post- of pre- conventie of forumreis. 
De organisatie en bijhorende kosten vallen buiten de werkingsmiddelen van de 
commissie. 

 Bij terugkomst wordt een verslag van de scouting overgemaakt aan de 
voorzitter van de commissie met een afschrift aan de Gouverneursraad. 

19.5.5 Vertrek en terugkomst 
 De reisbegeleider(s) maakt duidelijke afspraken voor plaats en uur van vertrek. 

Hij is ruim voordien ter plaatse en noteert de aanwezigheid van de deelnemers. 
De begeleider(s) blijft de ganse reis bij de groep en is contacteerbaar. Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan de begeleiding tijdens het inchecken en bij de 
douane of de immigratiediensten. 

19.5.6 Aantal begeleiders 
 Dit aantal begeleiders moet zo laag mogelijk worden gehouden en is beperkt tot 

één per 30 deelnemers. 
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 In uitzonderlijke gevallen, in functie van een zeer groot aantal deelnemers en de 
bijzondere aard van de bestemming, kan hiervan door de Gouverneursraad 
worden afgeweken. 

19.5.7 Taak van de begeleiders 
 De begeleiders staan gedurende het ganse verblijf en gedurende de heen en 

terugreis ter beschikking van de deelnemers. Zij verblijven in hetzelfde hotel en 
verplaatsen zich samen met de deelnemers. Dit geldt voor de heen – en terugreis 
en voor de transits. 

 De begeleiders informeren op dagelijkse basis de deelnemers over de 
activiteiten van de dag. Bij veranderingen in het programma waken zij erover 
dat deze veranderingen tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd aan de 
deelnemers. 

19.5.8 Duurtijd van de reis 
 Wordt bepaald door het programma van de internationale conventie of het 

Europaforum, de reisduur, de tijd die nodig wordt geacht om zich aan te passen 
aan de lokale tijd en het korte toeristisch programma dat deel uitmaakt van de 
reis; een toeristische brochure wordt voor alle deelnemers voorzien.  

 De duurtijd wordt zo kort mogelijk gehouden en bedraagt in principe 7 dagen. 

19.5.9 Belgische receptie 
 De kosten voor de internationale receptie worden gedragen door alle 

deelnemers en begeleiders van de reis, ongeacht of ze eraan deelnemen of niet. 
 Er zal worden gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden zonder echter 

afbreuk te doen aan de algemene kwaliteit van de receptie. 
 Het Belgisch karakter van de receptie moet geaccentueerd worden. 
 De uitnodigingen voor de receptie worden door de Gouverneursraad ter 

beschikking gesteld aan de deelnemers. 

19.5.10 Verdeling uitnodigingen voor recepties van andere delegaties 
 Er moet naar gestreefd worden dat alle deelnemers aan de reis kunnen 

deelnemen aan ten minste één receptie van een andere delegatie. 
 De deelnemers aan de reis kunnen bij de begeleiders om een uitnodiging vragen.  

19.5.11 Diner van het MD  
 Traditiegetrouw wordt een diner georganiseerd ter gelegenheid van de reis 

naar de internationale conventie. 
 De reiscommissie organiseert dit diner in opdracht van de Gouverneursraad. 
 De kosten worden gedragen door de deelnemers aan het diner. 

19.5.12 Parade 
 Het is noodzakelijk dat de leden van de delegatie deelnemen aan de parade. 
 Het dragen van het MD 112 uniform is verplicht voor de delegatieleden. 
 De cc beslist over het protocol van de parade.  
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19.6 Financieel beheer 

19.6.1 Financiële rekening 
 Alle financiële verrichtingen in verband met één bestemming worden gedaan 

op een hiertoe speciaal geopende rekening. 
 De rekeningen staan op naam van MD 112 Commissie Reizen 
 Deze rekeningen moet worden gebruikt voor alle georganiseerde reizen en alle 

financiële verrichtingen. 
 Per reis wordt één rekening gebruikt voor het lopende jaar en één voor het 

volgende jaar; twee rekeningen dus voor de internationale conventie, twee voor 
de reizen naar het Europaforum.  

 Hebben volmacht op deze rekeningen: 
a. De penningmeester van de commissie 
b. De voorzitter van de commissie 
c. De penningmeester van het MD 

19.6.2 Boekhouding 
 De commissie voert een duidelijke boekhouding. Hiervoor wordt het 

boekhoudpakket (Exact Online) van het MD  112 gebruikt.  
 Alle rechtvaardigingsstukken worden ordelijk bijgehouden voor een periode 

van 5 jaar. Deze stukken kunnen steeds worden opgevraagd op verzoek van de 
kascommissarissen of op verzoek van de Gouverneursraad en moeten daarom 
op eenvoudig verzoek worden overgemaakt. 

 Alle inkomsten en alle uitgaven moeten worden geboekt waarbij minimaal 
volgende posten moeten worden opgenomen: 

i. Inkomsten (stortingen voor voorschotten, saldi, tussenkomsten 
districten of multiple district) 

ii. Uitgaven (aankopen, onkostenvergoeding, …) 
iii. Afschrijvingen 

19.6.3 Rapportering 

19.6.4 Afrekening 

Maximaal 3 maand na de conventiereis of het Europaforum wordt per reis een 
gedetailleerde afrekening voorgelegd aan de Gouverneursraad. Deze afrekening 
omvat: 

 alle inkomsten en alle uitgaven en het saldo. 
 het detail van de uitgaven met betrekking tot de reis zelf: 

a. vliegtuigtickets 
b. hotelrekeningen 
c. transfers 
d. restaurantkosten 
e. excursies 
f. diversen 
g. het detail van de kosten met betrekking op de voorbereiding van de reis 
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h. scouting 
i. reiskosten 
j. restaurantkosten 
k. varia 
l. administratieve kosten 
m. communicatie 
n. secretariaat 
o. alle andere kosten. 

 
 Wanneer voor de organisatie of bij afsluiting van een reis een vergadering of 

diner wordt belegd met de deelnemers, dan worden de kosten hiervan 
doorgerekend aan alle aanwezigen. De organisatoren worden hierbij 
gelijkgesteld met de andere deelnemers. Deze kosten moeten op voorhand 
worden bekendgemaakt. 

19.6.5 Voor de deelname aan de reizen door de commissieleden en 
voorzitter gelden volgende regels: 

 

1. Worden vergoed: 
 De kosten van de begeleiders voor zover deze kosten betrekking hebben op de 

reis zelf. 
 Vallen hieronder: 

i. Vliegtuigtickets 
ii. Transfers 

iii. Hotelkosten 
2. Worden niet vergoed: 

i. Alle kosten voor persoonlijke uitgaven 
ii. Restaurant- en consummatiekosten 

iii. Wanneer commissieleden en voorzitter zich laten vergezellen door 
hun partner, kinderen of andere personen, dan zijn alle kosten 
hiervoor privé-kosten. 

 De kosten van de commissieleden worden op dezelfde manier in rekening 
gebracht als deze van de andere deelnemers aan de reizen. 

 Ook voor de commissieleden geldt het algemeen principe dat kosten eerst 
worden betaald en dat pas nadien een terugvordering kan worden ingediend. 

 Er worden geen voorschotten uitbetaald aan de commissieleden. 

19.6.6 Bestemming van het saldo 
 Het saldo wordt berekend per reis 
 Positief saldo moet worden terugbetaald aan de deelnemers van de reis. 
 Negatief saldo wordt verrekend aan de deelnemers. Ter rechtvaardiging 

hiervan zullen de nodige bewijsstukken worden bekendgemaakt. 
 Saldi kunnen niet worden overgeboekt naar een vorige of volgende reis. 
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19.7  Slotbeschouwingen 

19.7.1 Verzekeringen 
 De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de deelnemers aan de 

reizen voldoende verzekerd zijn voor: 
i. Annulering van de reis 

ii. Ziekte en ongevallenverzekering met inbegrip van repatriëring. 
iii. Specifieke verzekeringen afhankelijk van de bestemming. 

 De deelnemers kunnen deze verzekeringen zelf aangaan. In dat geval kan een 
bewijs van verzekering worden gevraagd. 

 Als de voorzitter echter oordeelt dat een speciale verzekering voor de groep 
aangewezen is, dan licht hij de Gouverneursraad hiervan in. Op verzoek van de 
Gouverneursraad kan hij een dergelijke verzekering aangaan.  

19.7.2 Pins 
 De commissie stelt een ontwerp voor van pin die op de internationale conventie 

zal worden gebruikt. Na goedkeuring door de Gouverneursraad zal deze worden 
aangekocht en ter beschikking gesteld van de deelnemers. 

 De kosten voor de pin worden gedragen door alle deelnemers. 

19.7.3 Bekomen voordelen bij touroperators of vliegtuigmaatschappijen 
 Alle bekomen voordelen die voortspruiten uit opdrachten voor de 

reiscommissie of voor het Multiple District (MD)zoals bijvoorbeeld het 
bekomen van gratis vluchten, zijn eigendom van het MD. 

 Deze voordelen moeten worden aangewend voor het economisch beheer van de 
vereniging of moeten ter beschikking worden gesteld ten voordele van sociale 
werking van het MD. Deze voordelen mogen niet leiden tot persoonlijke profijt 
van een commissielid dat in opdracht en op kosten van de vereniging zijn 
opdrachten uitvoert. 

19.8 Planning conventiereis 
Augustus 

 Rekeningen vorige reis klaar voor goedkeuring 
 Nabespreking vorige reis met debriefing 
 Offerteaanvraag nieuwe reis 

September 

 Taakverdeling voor het nieuwe jaar 
 Controle ligging hotel aan de hand van de beschikbare informatie. Eventueel 

brief naar Oak Brook. 
 Evaluaties van de offertes 
 Voorstel pre- of post- conventiereis 
 Opstellen budgetten 
 Schriftelijke aanvraag scouting trip aan Gouverneursraad 
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 Voorstelling project aan Gouverneursraad 
 Voorbereiding eerste info in LION 

Oktober 

 Publiciteit in The Lion 
 Informatie ter beschikking van de districten 

November - Scouting trip 
 
December - Betaling voorschotten aan Oak Brook 
 
Januari 

 Presentaties tijdens de kabinetsvergaderingen in de districten 
 Uitnodigingen voor deelname 

Februari - Afronding inschrijvingen 
 
Maart - Evaluatie deelname 
 
April - Uniformen met twee pasdagen.  
 
Mei - Briefing organisatie reis aan de deelnemers 
 
Juni – Juli - Conventiereis 
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20. Communicatie (In revisie) 

21. Young Ambassador Award 
 
Zoals in andere Europese landen organiseert Multiple District 112 jaarlijks de LIONS 
Young Ambassador Award wedstrijd. 
 

21.1 Waarom dit initiatief? 
 
In de media wordt de jeugd al te dikwijls geportretteerd met zijn problemen, zijn 
onverantwoord gedrag en/of zijn egoïstische instelling. Dit beeld mag echter niet 
veralgemeend worden. Er is zeker nog een andere jeugd, die zich in zijn 
respectievelijke leefgemeenschap zeer verdienstelijk maakt, onbaatzuchtig en 
zonder hiervoor eens in de schijnwerper gezet te worden. 

 

21.2 Doelstellingen 
 

Dit initiatief heeft als doel: het vinden, aanmoedigen en belonen van jonge mensen 
die zich verdienstelijk maken binnen hun gemeenschap, school, jeugdbeweging, 
enz..... 

 

21.3 Wedstrijd 
 

21.3.1 Districtsniveau 
 

Wie kan er deelnemen? 
Alle Lions Clubs uit het MD 112 kunnen deelnemen en kunnen kandidaten 
voorstellen. De clubs mogen maximum 3 dossiers insturen. 
 

Regels  
Voorgestelde jongeren mogen niet jonger zijn dan 15 jaar en niet ouder zijn dan 18 
jaar op 30 juni van het jaar waarin het Europaforum wordt gehouden. 
De kandidaat (m/v) moet in België woonachtig zijn. 
De “Young Ambassador Award” wordt toegekend voor een daadwerkelijke, in de tijd 
bestendige, realisatie. 
Het dossier moet voldoen aan enkele administratieve regels (cfr. Belgisch 
reglement). 
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Beoordeling van het ingeleverde dossier 
Een niet Lions jury zal de projecten beoordelen.  Er wordt gekeken naar de 
verdienstelijkheid van de jongere of groep jongeren binnen hun gemeenschap, 
school, …  
Verder wordt er gekeken naar het bestendige karakter van het voorgestelde project 
of initiatief. 

 

WAT valt er te winnen? 
Er zijn 3 winnaars die op basis van hun score een prijs ontvangen van respectievelijk 
€ 500, € 300 of € 200. 
Zowel de winnaars als hun voorstellende Clubs krijgen als blijk van erkenning een 
certificaat.  
Verder zal de winnaar een artikel met foto krijgen in het “District news”. 
De 1e laureaat wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Wedstrijd.   

 

21.3.2. Nationaal niveau 
 

Elk district (4) zal zijn winnaar sturen naar het “Lionshuis” te Brussel voor de 
Nationale Wedstrijd. 
Deze zal plaatsvinden in de maand april in het jaar van het Europaforum. Winnaar 
en Club worden ten gepaste tijde hierover verder geïnformeerd. 
 
Criteria: Cfr. Belgisch reglement. 
 
De laureaat wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese Wedstrijd. De 
kosten hiervan worden gedragen door het Multiple District. 
 

21.3.3. Europees niveau 
 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden tijdens het Europaforum. Winnaar en Club worden 
ten gepaste tijde hierover geïnformeerd. 
 
Criteria: Cfr. Europese regels. 
 
Iedere finalist zal worden geïnterviewd door de drie juryleden.  De presentatie en 
het interview samen zullen maximum 20 minuten in beslag nemen. 
 
De voorstelling gebeurt “bij voorkeur” (zo ja, vervalt de noodzaak aan een tolk) in 
het Engels.  Bij gebrek aan kennis van de Engelse taal kan er beroep worden gedaan 
op een tolk. 
 
Deze jury zal bestaan uit: 3 “niet-Lions” leden uit sectoren zoals de industrie, de 
dienstensector en/of het onderwijs. 
 
De prijzenpot bedraagt € 5.000 te verdelen onder de 3 winnaars in orde van 
belangrijkheid (verdeelsleutel: 3.500/ 1.000/ 500). 
De geldprijs is te besteden aan het voorgestelde project.  
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21.4. Reglement 

21.4.1 Voorstelling, werking, procedures, raadgevingen 
 

Opgericht in 2001, heeft de “Youth Award”, nu “Young Ambassador Award” tot doel, 
jaarlijks in aanwezigheid van alle Clubs van het district, verenigd op de 
districtsconventie, die jongere te huldigen en te belonen die door zijn/haar 
persoonlijke inzet resultaten behaald heeft op sociaal vlak en een voorbeeld kan zijn 
voor andere jongeren. De modaliteiten en regels tot deelname aan de “Young 
Ambassador Award” zijn duidelijk omlijnd en beschreven in de hierna volgende 
paragrafen: 
A. De commissie van de “Young Ambassador Award” 
B. Wie kan deelnemen aan de “Young Ambassador Award”? 
C. Kandidatuurstelling/ dossier 
D. Welke criteria hanteert de commissie? 
E. Wat valt er te winnen met de “Young Ambassador Award”? 
F.  Het verloop van de nationale wedstrijd  
G. Conclusie 

 

21.4.2. De commissie van de “Young Ambassador Award” 
 

Samenstelling & aanstellingen: 

Elk district heeft een districtsverantwoordelijke YAA. Hij/zij wordt aangesteld door 
de gouverneur en rapporteert aan hem. De districtsverantwoordelijke zetelt in de 
nationale commissie YAA.  Elke districtsverantwoordelijke duidt 3 juryleden (niet 
Lions zijnde) aan. 

De nationale commissie bestaat uit vijf personen: de vier 
districtsverantwoordelijken (1 per district), die elk zijn aangeduid door hun 
gouverneur en één nationale commissievoorzitter, aangesteld door de 
Gouverneursraad.  De voorzitter rapporteert aan de Gouverneursraad. 

Samenstelling van de nationale jury: 

Iedere districtsverantwoordelijke mag één jurylid sturen naar de nationale 
wedstrijd om te zetelen in de nationale jury. De jury staat onder leiding van de 
nationale commissievoorzitter.  Het is een absolute vereiste dat de juryleden 
tweetalig (F/NL) zijn. 
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21.4.3. Wie kan deelnemen aan de “Young Ambassador Award”? 
 

Alle Lionsclubs in MD 112 kunnen deelnemen. De kandidatuur en het bijhorende 
dossier zal door de Lionsclub worden voorgesteld aan de verantwoordelijke ”Young 
Ambassador Award” van zijn district, die het dossier zal bestuderen en evalueren. 

Een aantal regels dienen gevolgd te worden. 

1. Het dossier wordt door een Lionsclub ingediend met betrekking tot een jongere 
(M/V) die minimum 15 jaar en maximum 18 jaar oud is op 30 juni in het jaar van 
het Europaforum. 

2. De persoon moet woonachtig zijn in België. 

3. De “Young Ambassador Award” wordt toegekend voor de daadwerkelijke 
prestaties van een persoon en niet van een organisatie. 

4. Na het behalen van de “Young Ambassador Award” zal de Club 3 jaar moeten 
wachten alvorens ze dezelfde persoon opnieuw kan voorstellen.  Dit belet niet 
een nieuwe kandidaat in te dienen zonder de normale wachttijd van 3 jaar. 

5. Elke Club mag meerdere dossiers insturen met een maximum van 3 per jaar. 

6. Het dossier moet voldoen aan enkele administratieve regels zoals beschreven 
onder paragraaf C. 

 

21.4.4. Kandidatuurstelling /dossier 
 

Tijdens het lopende werkjaar worden alle Clubs uit het MD 112 geïnformeerd met 
de nodige inlichtingen/ richtlijnen over de kandidatuurstelling voor de “YAA”.   
 
Die richtlijnen (zie bijgevoegd Inschrijvingsformulier) omvatten een vragenlijst: 
 over de voorstellende Club en over de voorgestelde persoon, 
 over de wisselwerking tussen de Club en de voorgestelde persoon, 
 over de rol van de voorgedragen persoon op sociaal vlak.   
 
Het dossier zal dus bestaan uit de antwoorden op al deze vragen samen met een 
kopie van het ID-bewijs + pasfoto van de kandidaat. Het dossier wordt per email 
gestuurd naar de commissieverantwoordelijke van het district. 
 
In het kader van de wet op de privacy zal alles in het werk worden gesteld om de 
persoonlijke gegevens van de kandidaten te beschermen. Deze gegevens kunnen 
voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan de deelname aan de wedstrijd YAA. 
 
Het dossier moet in 5 exemplaren worden ingediend, 1 voor elk lid van de commissie 
en 1 voor de archieven van het district (in geval het dossier per e-mail wordt 
verzonden, volstaat 1 exemplaar).    
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De einddatum voor het indienen van het dossier is vastgesteld op 1 maart.  Na deze 
datum worden er geen dossiers meer in aanmerking genomen voor de “Young 
Ambassador Award” van het lopende jaar. 
 
Het dossier is één van de twee informatiebronnen voor de commissie om het werk 
te beoordelen; de tweede kan een eventueel bezoek of gesprek zijn, voor zover dit 
mogelijk is, aan of met de kandidaat zelf. 

 

21.4.5. Welke criteria hanteert de commissie? 
 
De commissie beoordeelt niet de Clubs!  Er wordt gekeken naar de 
verdienstelijkheid van de jongere binnen zijn/haar gemeenschap, vereniging, 
school, . Verder wordt er gekeken naar het bestendige karakter van het voorgestelde 
project of initiatief. 
Kandidaten kunnen dus gevonden worden in diverse domeinen. (Onderstaande lijst 
is ter inspiratie en niet beperkend): 
 werken met ouderen, 
 werken met kinderen, 
 werken met dieren, 
 werken in de zorgsector, 
 werken in sportcentra, 
 werken binnen jeugdorganisaties, 
 werken binnen vrijwilligersorganisaties, …. 

 

21.4.6. Wat is er te winnen met Young Ambassador Award? 
 

De winnaars worden gelauwerd met een oorkonde tijdens de districtsconventie en 
zullen ook een geldprijs in ontvangst mogen nemen. In totaal zullen er maximum 3 
winnaars zijn die, op basis van hun score, een prijs ontvangen van respectievelijk € 
500, € 300 of € 200.  Daarenboven zal de winnaar van elk district mogen deelnemen 
aan de wedstrijd op nationaal niveau.  De nationale winnaar krijgt een ticket naar 
het Europaforum om aldaar te mogen deelnemen aan de Europese wedstrijd. In 
geval de winnaar niet wil/kan deelnemen aan het Europaforum wordt de tweede 
laureaat aangesteld om deel te nemen (of indien onmogelijk de volgende in rij). 
 
Het Multiple District voorziet in de mogelijkheid om, op kosten van het MD, een 
begeleider (M/V) mee te sturen naar het Europaforum. Dit kan een familielid zijn of 
iemand naar keuze van de kandidaat op voorwaarde dat deze begeleider de volle 
verantwoordelijkheid over de kandidaat kan opnemen. De voorzitter beslist over de 
keuze van de begeleider en doet dit in overleg met de ouders of voogd van de 
kandidaat. 
De deelname van het MD in de kosten van de kandidaat en begeleider zijn gebaseerd 
op de prijzen die de deelnemende Lions betalen. Ze omvatten de reis, het verblijf in 
het hotel (twin room) met ontbijt, de toegang tot het Forum, de deelname aan 
recepties en maaltijden die in het standaardpakket zijn vervat. Alle andere kosten 
zijn ten laste van de kandidaat en de begeleider.  
 
De voorstellende Club zal ook als blijk van erkenning een certificaat ontvangen. 
Verder zal de winnaar een artikel met foto krijgen in de Lion en in het district news. 
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21.4.7. Het verloop van de Nationale Wedstrijd 
 

Elk district mag zijn winnaar naar de nationale wedstrijd sturen die doorgaat te 
Brussel in de maand april.  De wedstrijd staat onder leiding van de nationale 
commissievoorzitter.  
De kandidaten krijgen elk 3 minuten om hun project mondeling voor te stellen aan 
de jury.  Vervolgens zal de jury vragen stellen gedurende maximum 20 minuten.  
Indien gewenst dan mogen de kandidaten fotomateriaal of tekst gebruiken ter 
ondersteuning maar ieder elektronisch hulpmiddel is verboden.  De wedstrijd is niet 
toegankelijk voor publiek. 
Het is geen taalwedstrijd!   

 
De jury beoordeelt als volgt:  
 de verdienstelijkheid binnen de gemeenschap (25% van de punten), 
 de duurzaamheid van het project (25% van de punten),  
 de persoonlijkheid & leiderschapskwaliteiten (15% van de punten), 
 de bestemming van de geldprijs (15% van de punten),  
 de presentatie van het project (20% van de punten). 

 
De winnaar wordt geëerd op de nationale conventie en mag deelnemen aan de 
wedstrijd op het Europaforum. 

 

21.4.8. Conclusie 
 

“U, leden van een club in het MD 112, wees fier op de jongeren die zich 
onbaatzuchtig inzetten voor hun gemeenschap. Deze jongeren moeten gesteund 
en gemotiveerd worden voor de inspanningen die zij leveren”. 
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22. SOHAP 
 

22.1 Historisch kader van de relatie van de Lions met SOB? 

Lions International steunt het Special Olympics Opening Eyes programma 
wereldwijd via LCIF. 

De Belgische Lions (MD112) steunen dit vrijwilligersprogramma Opening Eyes 
sinds 2003. 

Sinds 2006 is deze steun uitgebreid tot het hele SOHAP-programma. Vanaf 2008 
zullen de Lions ook sponsor zijn van het gezondheidsprogramma: ze zullen de 
aankoop financieren van duurzaam medisch materiaal dat nodig is om de tests uit 
te voeren en een bijdrage leveren in de werkingskosten van het 
gezondheidsprogramma. Naast de sponsoring door het MD, zullen fondsen komen 
van gouverneurs, clubs, individuele Lions, supporters en bedrijven. Deze fondsen 
worden gestort op de rekening van het Humanitair Fonds om SOHAP van Special 
Olympics Belgium te steunen. 

Deze jaarlijkse inspanning wordt erkend door de Golisano Foundation en Lions 
Belgium ontving in 2017 de Golisano Health Leadership Award, gevolgd door de 
hoogste eer die binnen Special Olympics International wordt uitgereikt: de 
"Golisano Global Health Leadership Award". 

Het leverde de Belgische Lions felicitaties op van Oakbrook en de verklaring van PIP 
Wing-Kun Tam: "Ik hoop dat alle Lions van de wereld het voorbeeld van de Belgische 
Lions zullen volgen!" 

Vervolgens werd door de Raad van Gouverneurs een SOHAP werkgroep opgericht. 
In 2018 zal de GR een nationale commissie SOHAP oprichten, waarbinnen de 
werkgroep verder zal werken. 

De voortdurende steun van Lions België en de nauwe samenwerking van de leden 
van de Nationale commissie met HAP, hebben ertoe geleid dat Special Olympics 
Belgium (SOB) het HAP nu als één van zijn belangrijke pijlers beschouwt.  
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22.2 Missie van de Commissie - HAP 

De opdracht van de commissie, zoals omschreven door de GR, luidt als volgt: 

- Hoofdzakelijk de leiding nemen over en deelnemen, indien nodig, aan alle 
projecten, activiteiten en verantwoordelijkheden die moeten worden genomen bij 
de uitvoering van het HAP-programma binnen de activiteiten die worden 
georganiseerd door de VZW Special Olympics Belgium; 

- Als zodanig omvat de opdracht ook de werving van vrijwilligers binnen de 
Lionsclubs van het MD voor deelname aan HAP-activiteiten en het beheer van alle 
logistiek in verband met de inzet van deze vrijwilligers; 

- Daarnaast giften inzamelen van districten, gouverneurs, clubs, individuele Lions 
en sponsors om de jaarlijkse toewijzing van de MD voor HAP-activiteiten aan te 
vullen; 

- Toezien op de juiste toewijzing van alle middelen die door het MD beschikbaar 
worden gesteld of via het Humanitair Fonds worden ingezameld, uitsluitend ten 
behoeve van HAP, en ervoor zorgen dat elke uitgave wordt gestaafd door een 
bewijsstuk. 

- De boekhouding voeren van de gemaakte kosten.   

 

22.3 Commissie, samenstelling en beschrijving van het mandaat dat aan elke 
deelnemer van de commissie wordt toegewezen 

De commissie bestaat uit: 

- Een voorzitter 
- Een vicevoorzitter 
- Een secretaris 
- Penningmeester 
- Leden die de 4 districten vertegenwoordigen 
- Een Leo vertegenwoordiger 
 

De voorzitter wordt benoemd voor één jaar, termijn die tweemaal kan worden 
verlengd, door de aantredende gouverneurs in juli en dat gebeurt voor het einde van 
maart elk kalenderjaar.  

De overige leden van de commissie worden door de aantredende GR benoemd voor 
één jaar, termijn die tweemaal kan worden verlengd, op voorstel van elke 
aantredende gouverneur, één uit elk district.  

De Leo-afgevaardigde wordt door de Leo organisatie en/of de voorzitter van de 
commissie voorgedragen aan de aantredende GR en door deze laatste benoemd.  
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De ambten van secretaris en penningmeester worden op voorstel van de voorzitter 
benoemd door de inkomende GR en kunnen worden vervuld door Lions-leden 
buiten de districtsafgevaardigden. 

Elk lid krijgt een specifieke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de 
werkzaamheden van de commissie en hierover zal verslag gegeven worden in het 
eerste rapport van de commissie voor eind juli van elk jaar; vervolgens brengt de 
commissie maandelijks verslag uit over de stand van de werkzaamheden. 

De commissie ziet erop toe dat ze het MD niet betrekt zonder eerst de aard en de 
reikwijdte van de verbintenissen die ze wenst met SOB te sluiten, duidelijk te 
omschrijven en daartoe de formele schriftelijke instemming van de GR te verkrijgen. 

 

22.4 Begrotings- en financieel proces dat werd vastgelegd door het Bureau 
(Bestuursorgaan) samen met de 1e en 2e vicegouverneurs van de 4 districten op 19 
mei 2021 

De commissie dient aan het bestuursorgaan van de VZW een begroting voor te 
leggen voor het komende jaar met een zo specifiek mogelijke beschrijving van de 
behoeften/projecten van HAP die moeten worden ondersteund;   

Het bestuursorgaan van VZW Humanitair Fonds kent een budget toe naargelang de 
wensen van de commissie enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds, dat 
wordt gevalideerd door de Algemene Vergadering van de VZW die wordt gehouden 
tijdens de nationale conventie van het MD; 

De VZW Humanitair Fonds aanvaardt vanzelfsprekend giften voor HAP, van 
districten en clubs, en zelfs donaties van Lionsleden en sponsors. 

De VZW zal de door het MD gebudgetteerde en door de AV goedgekeurde fondsen 
beschikbaar stellen, evenals de ontvangen giften op basis van facturen en goed 
gestaafde documenten die door de commissie zijn ingediend en door het 
bestuursorgaan van de VZW zijn gevalideerd. 

Uitgaven worden uitsluitend betaald via de penningmeester-generaal van het MD. 

De commissie houdt een nauwkeurige boekhouding van de uitgaven bij, die op 
verzoek van het bestuur te allen tijde kan worden geraadpleegd en die aan het eind 
van het begrotingsjaar aan de penningmeester-generaal van het MD wordt 
voorgelegd. 


