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Na de Covid-19 pandemie zijn we eindelijk terug kunnen opstarten. Afgelopen 

jaar mochten we terug twee nieuwelingen verwelkomen. Op 1 april werd Leo 

club Waregem terug uit slaapstand gewekt (19 nieuwe leden). Op 2 april zag Leo 

club Tielt het levenslicht (37 nieuwe leden). Proficiat aan beide clubs, hun 

peterclubs en alle betrokkenen. 

 

De evolutie van de bestaande leo-clubs wordt nog steeds maandelijks 

geëvalueerd een waar mogelijk bijgestuurd en besproken. 

 

Qua ontwikkeling van onze leo-clubs blijft het de mening van onze commissie 

dat we ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk leo-clubs ontstaan die later 

kunnen doorgroeien naar een GEMENGDE  lionsclub. Daar ligt onze toekomst en 

tevens beperken we daardoor de uitstroom van (vooral vrouwelijke) leden die 

een overgang van leo naar lion moeilijker verteren. 

 

Verwachtingen voor volgend jaar : 

Dankzij het repetitieve werk van onze districts leo advisors en andere 

gemotiveerde leo’s en lions is er toch beweging in Leo-land : 

Lions Hasselt van Veldeke werkt aan de oprichting van een nieuwe leo-club. 

Lions Aarschot en Parels van het Hageland doen een hernieuwde poging voor de 

oprichting van een nieuwe leo-club Aarschot. 



Via de leo ILO leggen we contacten voor de oprichting van nieuwe leo-clubs in 

Bergen (Mons) en Aat (Ath) en proberen we leo-club Namen(Namur) terug uit 

slaapstand te halen. Genoeg werk aan de winkel dus. 

 

Wat betreft de geolocatie ; hier wordt door onze commissie blijvend aan gewerkt 

en dit heeft onze prioriteit. Onze focus blijft liggen op de sensibilisering van alle 

leo advisors zowel op nationaal, districts- en clubniveau. 

 

Equal Partnership ; Dit had vorig jaar reeds onze aandacht en zal dit blijven 

behouden volgend jaar. Lions en leo’s zijn evenwaardige partners in het hele 

lionsverhaal.  

 

NASOC is een nationale sociale activiteit van alle Leo’s en hun sociaal doel 

samen;  na twee afgelaste versies kunnen we samen weer op pad ; op 1 mei 

verzamelen we voor een nieuwe editie in Plopsaland in De Panne. 

Dit jaar heeft Lions district A zijn conventie hieraan gekoppeld wat ervoor zorgde 

dat de financiële druk een stukje verminderde. 

Vanuit onze commissie doen we een poging om een structurele financiële basis 

te leggen om de toekomst van NASOC te waarborgen.  

 

Focus op de Leo advisors van de lions clubs ; 

Bedoeling is dat deze advisors ook deelnemen aan de zonevergaderingen. Op 

deze zonevergaderingen is meestal de districts leo advisor ook aanwezig. Door 

deze interactie kunnen we alle lions ervan overtuigen om ACTIEF mee te werken 

om meer leo clubs op te richten en blijvend te ondersteunen. We moeten als lion 

meer uit onze clubcocon treden om onze toekomst via onze leo’s mee te 

verzekeren. Dit geldt eveneens voor het Leo to Lion programma. 

 

Graag toch nog een opmerking wat betreft de motivatie van onze lions in 

verband met onze leo’s. 

Er is een zeer duidelijk verschil zichtbaar in de inspiratie, motivatie en volharding 

tussen onze lions te noorden en te zuiden van de taalgrens. 

Dit moet anders. Onze commissie doet een oprechte oproep aan alle lions en alle 

gouverneurs om hier constructief verandering in te brengen. 

 

Peter Cuyckens 

Leo Advisor MD112 


