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LIONS YOUNG AMBASSADOR AWARD 

 
 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Sinds 2001 organiseert het MD jaarlijks de Young Ambassadors Award wedstrijd. 

Dit initiatief heeft als doel : het vinden, aanmoedigen en belonen van jonge mensen die zich 

verdienstelijk maken binnen hun gemeenschap, school, jeugdbeweging, vereniging, organisatie, 

.... .   

Deze jongeren zetten zich actief in op sociaal vlak en zijn een voorbeeld voor andere jongeren en 

voor de maatschappij.  

 

 

WEDSTRIJD 

 

 

1. Districtsniveau 

 

Wie kan deelnemen: 

 

Alle Lions Clubs uit het MD 112 kunnen deelnemen en kandidaten voorstellen.  

Elke club mag maximum 3 dossiers insturen. 

 

Regels  

 

Voorgestelde jongeren zijn minimum 15 jaar en niet ouder dan 18 jaar op 30 juni van het jaar waarin 

het Europaforum wordt gehouden. 

De kandidaat (m/v) moet in België wonen. 

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 hieronder). 

 

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, vereniging… . 

Verder wordt er gekeken naar het bestendige karakter van het voorgestelde project of initiatief. 

 

 

Winnaars  

 

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.  

De winnaar krijgt een artikel met foto in de social media van de Lions en de District Flash. 

De 1e laureaat wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Wedstrijd.   
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2. Nationaal niveau 

 

Elk district A, B, C en D zal zijn winnaar sturen naar het “Lionshuis” in Brussel voor deelname aan 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 van de Nationale Wedstrijd wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese 

Wedstrijd. De kosten hiervan worden gedragen door het Multiple District.   

 

3. Europees niveau 

 

Deze wedstrijd zal plaatsvinden tijdens het Europaforum.  

Winnaar en Club worden ten gepaste tijde hierover geïnformeerd. 

 

Criteria: cfr. Europese regels hieronder. 

 

Iedere finalist zal worden geïnterviewd door de drie juryleden. De presentatie en het interview 

samen duren maximum 20 minuten.  

 

De voorstelling gebeurt “bij voorkeur” in het Engels.  Bij gebrek aan voldoende kennis van de Engelse 

taal kan beroep worden gedaan op een tolk.  

 

Deze jury zal bestaan uit : 3 “niet-Lions” leden uit sectoren zoals de industrie, dienstensector en/of 

het onderwijs. 

 

De prijzenpot is € 5.000 te verdelen onder de 3 laureaten in orde van belangrijkheid (verdeelsleutel: 

€ 3.500 / € 1.000  /  € 500). 

De geldprijs is te besteden aan het voorgestelde project.  
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BELGISCH  REGLEMENT YAA 

 

 

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 

 

A. De commissie van de “Young Ambassador Award” 

 

Samenstelling & aanstellingen: 

 

Elk district heeft een districtsverantwoordelijke YAA, die wordt aangesteld door de 

gouverneur en rapporteert aan hem/haar. De districtsverantwoordelijke zetelt in de nationale 

commissie YAA.  Elke districtsverantwoordelijke duidt 3 juryleden (niet-Lions) 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. 

 

B. 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 in België wonen. 
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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 de Club niet een nieuwe 

kandidaat voor te stellen 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. 

 

C. Kandidatuurstelling / dossier 

 

Tijdens het lopende werkjaar worden alle Clubs uit het MD 112 geïnformeerd met de nodige 

inlichtingen / richtlijnen betreffende de kandidatuurstelling voor de “YAA”.   

 

Die richtlijnen (zie bijgevoegd Inschrijvingsformulier) omvatten een vragenlijst over : 

 de voorstellende Club en de voorgestelde persoon 

 de wisselwerking tussen de Club en de voorgestelde persoon 

 de rol van de voorgedragen persoon op sociaal vlak.   

 

Het dossier bestaat 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. 

 

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. 

 

D. 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.  

Hierbij een lijst 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, ….. 

 

E. Wat valt er te winnen met de Young Ambassador Award? 

 

De laureaten ontvangen een oorkonde tijdens de districtsconventie en een geldprijs. 

In totaal zijn er maximum 3 winnaars per District die, op basis van hun score, een prijs 

ontvangen van respectievelijk € 500, € 300 of € 200.   
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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 daar te 

mogen deelnemen aan de Europese wedstrijd. In geval de winnaar niet wil/kan deelnemen 

aan het Europaforum wordt de tweede laureaat aangesleld 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. 

 

F.  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 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 van MD 112 en mag deelnemen aan de 

wedstrijd op het Europaforum. 

 

G. 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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Inschrijvingsformulier 
Lions Young Ambassador Award 

 

 

 

 

 

Lions Club : .................................................................................................................................................... 

 

Clubvoorzitter :.............................................................................................................................................. 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

GSM : ............................................................................................................................................................. 

 

Jeugdverantwoordelijke (of LYAAverantwoordelijke) : .......................................................................... 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

GSM : ............................................................................................................................................................. 

 

De kandidaat 

 

Voornaam & Naam : ………………………………………………………………………….……………........... 

 

E-mail & GSM : …………………..................................................................................................................... 

 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum (+ kopie identiteitskaart) ...............................................................................……............ 

 

Omschrijving van de voorgestelde kandidaat : 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Eventuele band met de club : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

Motivatie : Waarom komt deze persoon in aanmerking? 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................... 
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Bijlagen & aantal bladzijden:................................................................................................................... 

 

Foto : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Gelieve het volledige dossier te mailen tegen uiterlijk 1 MAART  naar uw districtsverantwoordelijke 

“Young Ambassador Award” :  

 
112A : Chris Gelijkens    

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

 

112 B : Cathy Vandenberghe  

cathy@snykers.be – 0468140949 

 

112C : Marie-Thérèse Kuypers    

mth.kuypers@skynet.be – 0496 504358 

 

112D : Edith Pagano     

paganoedith@gmail.com  - 0478 294059 

 

 

 

De commissie Young Ambassador Award zal alle persoonlijke informatie met de grootste zorg 

behandelen, conform de geldende GDPR regels.  

Door mee te doen met deze wedstrijd en het invullen van dit document stemt de kandidaat in dat 

de foto, naam en project mogen gebruikt worden ter promotie van dit project en het werven van 

nieuwe kandidaten . 

Hierbuiten zal de informatie niet ter beschikking gesteld worden aan derden. 
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