
Grote Zonevergadering
Donderdag 9 maart 2023

Eenhoorn (Feesten – Restaurant – Business)

Keierberg 80, 1730 Asse

www.Eenhoorn-Asse.be

- Eénmaal per jaar is er een grote zonevergadering.

- Alle leden van onze zone C-31 (8 clubs) zijn uitgenodigd.

- In de plaats van een gewone clubvergadering.

Joost Van Biervliet

Zonevoorzitter 2021 – 2022
Zonevoorzitter 2022 – 2023

Hoog Bezoek

- Didier De Coninck, 1ste Vicegouverneur 112C

- Mia Van den Broeck, Nationaal voorzitter PPC

http://www.eenhoorn-asse.be/


Grote Zonevergadering 09/03
Aanwezig

Lionsclub Voorzitter Aanwezig

Asse Noord West Brabant Marcel De Buyser 17

Brussel Graaf Van Vlaenderen Kim Torfs 4

Brussel Hoofdstad André De Brandt 8

Brussel Munt Piet Roose (verontschuldigd)

Brussels Nations Laetitia Balducchi (verontschuldigd)

Halle Liberi Lieve Deridder 6

Vilvoorde Jan Corstens 2

Zaventem National Airport – Erasmus Marinus Van Greuningen 3

1ste Vicegouverneur Didier De Coninck 1

Nationaal voorzitter PPC Mia Van den Broeck 1

Totaal : 42



1917

- Industriële revolutie 
- WOI
- Hoge immigratie
- Hoge sterfte
- Snel verspreide ziektes

Melvin Jones (The Business Circle Of Chicago): "I am 
finding out that you do not get very far until you start 
doing things for others"

- Seeking to make our organization international
- Helping others

H istor y of  Wom e n

1917 1ste conventie: 800 leden, $ 72 op de bank
1919 42 clubs / 2300 leden, sommige clubs hadden vrouwelijke leden
1925 Helen Keller and Anne Sullivan honored as “First Ladies of Lionism”
1987 Aanwerving dames opgenomen in de richtlijnen van LCI
1991 Eerste vrouwelijke gouverneur, Louise Colombani, Frankrijk
1999 Eerste vrouwelijke International Director, Nilofar Bakhtiar, Pakistan



Women's Membership Growth Worldwide
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Helen Keller (l) en Anne 

Sullivan (r) in 1898.

Helen Keller

Strijd tegen blindheid

de kruistocht tegen de duisternis” te worden. Sindsdien is 

de hulp aan blinden en slechtzienden één van de 

speerpunten van Lions wereldwijd.

(Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller)

In 1925 sprak Helen Keller de Lions 

toe op hun Internationale Conventie 

in Cedar Point (Ohio) en daagde de 

Lions uit "ridders van de blinden in

Gespot op www.LionsVilvoorde.be:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
http://www.lionsvilvoorde.be/


Lions op zijn best

Lions Clubs International Foundation heeft, 

dankzij haar wereldwijd netwerk van lokale 

Lions clubs (dus ook Lions Vilvoorde), 

onmiddellijk na het vernemen van de 

aardbeving een subsidie vrijgemaakt van 

𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 voor de grote catastrofe die 

Turkije trof, met als doel de lokale Lions en 

andere getroffen gebieden in staat te stellen 

hun gemeenschappen te helpen herstellen.

We wensen de mensen in de getroffen 

gebieden en hun families van harte heel 

veel sterkte!

(Bron: https://www.lionsvilvoorde.be/)

https://www.lionsvilvoorde.be/


LCIF: ONS INTERNATIONAAL HULPFONDS
+ LCIF gaat binnen de 48 uur over tot daadwerkelijke actie!

+ Samenwerking met de Lionsclubs in de getroffen gebieden! (+ Controle!)
+ 1 euro gedoneerd = 1 euro goed besteed (Géén werkingskosten!)

België ontvangt meer van LCIF dan dat ze steun geeft!

Michel Amand, verantwoordelijke LCIF Belgium:

Om bijvoorbeeld hulp te bieden aan Turkije kan je overschrijven op deze rekening:
BE63 9501 6112 4308, met als commentaar: « Aardbeving Turkije en Syrië, uw naam en 

internationaal Lionsnummer, de naam van uw Lionsclub en nummer, en de woorden goed
voor de Melvin Jones rekening »

[  ] Voorgestelde steun aan LCIF per club: 10 % van het budget voor de goede doelen!



Ee n  l id  sc hr appe n:

- Een nieuwe functie toevoegen 
(‘Ontslagnemend’, ‘Transfer’ of 
‘Overleden’)

- ‘Datum verlaten club’ invullen
- [Opslaan]

www.l ions112c.org → L ionsBase

Nie uw e  le de n:

Een nieuw lid wordt énkel 
automatisch gesynchroniseerd van 
LionsBase naar MyLCI als ook het 
privé adres is ingegeven!

Taak  van  het  n ie uwe  be stuur :

- Her-activatie van de rollen!
- Geef op de 1ste bestuursvergadering meteen 

aan wat van elke rol wordt verwacht!

Technische ondersteuning → ict@lions.be

http://www.lions112c.org/


https://www.lions.be/nl/jeugd/

(Jacques Huyge)

(Marie-Thérèse Kuypers)



2021 : Noor Van Reet in Thessaloniki 

Haar project “Jij hoort erbij” gaat over de 

mentale gezondheid van de jeugd.

Het welbevinden van de leerlingen op school 

is voor haar cruciaal. 

Ze wil een goed gevoel huisje bouwen op 

school waar coachinggesprekken kunnen 

plaatsvinden. 

Belgische overwinning

op het Europaforum

https://www.youtube.com/watch?v=a--Af2v0yl4

LYAA districtsverantwoordelijke

Marie-Thérèse Kuypers – LC Rixensart Family

mth.kuypers@skynet.be – 0496 50 43 58

- Leeftijd: min. 15 en max. 18 jaar (op 30 juni)

- Elke club mag 3 kandidaten voorstellen.

- Hoofdprijs op districtsniveau: € 500

- Europese hoofdprijs: € 3000

- De geldprijs wordt besteed aan het project.

Lions Young Ambassador Award
Vinden, aanmoedigen en ondersteunen

van jongeren die zich actief inzetten voor het welzijn van de 
maatschappij.

mailto:mth.kuypers@skynet.be


VREDESPOSTERS
LES AFFICHES DE LA PAIX

2022-2023
District C  

jacques.huyge@telenet.be

mailto:jacques.huyge@telenet.be


2022-2023

Deelnemende clubs - Clubs participants
Inschrijven tot 15 december 2022

via Districtverantwoordelijke  
District C 

jacques.huyge@telenet.be

mailto:jacques.huyge@telenet.be


DISTRICT A
LC WAREGEM

- REMI DELAMEILLEURE -

DISTRICT B
LC KLEIN-BRABANT

- LOTTE CALLAERTS -

DISTRICT B
LC LEUVEN FIERE MARGRIET

- LISA MARIE VERMEULEN -



2022-2023
11 juni 2023
KIDS DAY

dimanche/zondag
kids et parents/ouders

Prijsuitreiking/La rémise de prix
Lions MD 112  



THANK YOU

Luciana di Bartholomeo (district D)

Daisy Vanschoenwinkel

(district B)

Tine Joye (district A)

Jacque Huyge (district C) 

voorzitter/président

Mia Van den Broeck

PPC Commissie

Lions MD 112



Thema 2022-2023
Thème 2022-2023

Peace Poster Contest
Durven dromen

Osez rêver
Januari 2023



Thema 2022-2023
Thème 2022-2023

Durven dromen
Osez rêver

Jongeren dromen van een betere wereld.
Durven dromen kan hun ambitie zijn.

Zij kunnen ons tonen hoe we een betere wereld 
kunnen bouwen!



Vredesposters * Les Affiches de la Paix

het thema is vandaag actueler dan ooit!
le thème est plus que jamais d'actualité!



Waarom deelnemen?
• Met deze tekenwedstrijd willen we de kinderen 
sensibiliseren voor een vreedzame en verdraagzame 

wereld

• Interactie tussen Lions Clubs en scholen
• Nieuwe clubleden aantrekken via contacten met ouders

• Een nieuwe dynamiek creëren binnen de Lions Club
• Sociale projecten detecteren

• Sleutel voor introductie van andere Lions Youth Programs



Taken

Lions Club
september – november 

• verantwoordelijke Vredesposter binnen de club 
aanstellen

• contacteren en informeren van scholen, via directie 
en/of leerkracht…

• naam + mailadres club verantwoordelijke 
doorgeven

jacques.huyge@telenet.be

mailto:jacques.huyge@telenet.be


Planning clubs  
voor 31 maart 2023

• ophalen van alle posters (niet oprollen) 
• poster voorzien van een ad hoc etiket (naam Lions 

Club, naam leerling, naam+mailadres+tel van de 
school 

• Jureren voor 20 april 2023: Lions Club kiest 2 
winnaars per klas/groep!

• Indienen lijst met winnaars/klas + posters 
jacques.huyge@telenet.be

mailto:jacques.huyge@telenet.be


Planning 

Opvolging scholen 
voor eind januari 2023

• thema + tekenpapier uitdelen door Lions Club 
• iedere klas ontvangt een cadeau cheque 20€ 

• motivatie tool aangeboden door MD112
• mailen van het reglement naar de leerkrachten
• tussen 15 januari en 31 maart uitwerken van de 

Vredesposters op school!



Planning 
DISTRICT C

• Voor eind april 2023!
• Selectie van de Districts laureaten 1ste-2de-3de prijs

• Districts Conventie voorstellen van laureaten    
MULTI DISTRICT

Nationale Conventie  
• 3 laureaten worden bekend gemaakt 

• zaterdag 3 juni 2023



Informatie voor Lions Club 

Technisch reglement
• papier formaat : 32,5 op 50cm, 160gr 

• verkrijgbaar www.lucascreativ.be
• afwijkende afmetingen worden geweigerd!

• posters mogen zowel verticaal als horizontaal 



TO 

• Toegelaten materialen: alle teken- en schildermaterialen 

• niet plastificeren noch inkaderen

• geen collages, geen lijm, plakband, nietjes

• geen 3D werk, geen foto’s of fotokopieën of digitaal werk

• één werk per deelnemer, groepswerk is niet toegelaten

• opletten voor plagiaat!

Informatie voor leerkrachten

Toegelaten technieken
• stiften, verf, wasco, kleurpotloden
• collages en 3D werkjes worden niet 

aanvaard 
• er mag geen tekst, foto, symbool of 

cijfer in voorkomen behalve het 
symbool van de vrede!



Règlements techniques
• le format du papier: 32,5 cm x 50 cm , 160g

• disponible www.lucascreativ.be
• les dessins ne peuvent pas être pliés

• le matériel suivant est possible: peinture, crayons, 
cire…

• pas de matériel 3D, pas de collages, colle, des photos
et d’impressions numériques



Règlements techniques
• aucun texte, nom, symbole ne peut être utilisé à 

l’exception du symbole de la paix
• 1 dessin par enfant et un travail de groupe n’est pas 

autorisé
• les détails de l’enfant doivent être clairement lisible

et 
à coller au dos du dessin en bas à gauche!



Algemeen Reglement
Wie kan deelnemen?

• alle kinderen tussen 11 en 13 jaar 
• en deze leeftijd hebben op 15 november 2023 

• kunstacademies
• scholen

• jeugdverenigingen

T 



Algemeen Reglement
Voorwaarden

• peterschap van plaatselijke Lions Club
• thema wordt bekend gemaakt door Oak Brook

• +/- 15 januari 2023
• het algemeen en technisch reglement volgen



Alle tekeningen worden per klas/groep verzameld door 
de verantwoordelijke van de Lions Club uiterlijk op 

31 maart 2023 (voor de Paasvakantie)!
De Lions Club jureert voor 20 april 2023

volgens de volgende criteria :
• jaarthema
• techniek
• expressie



WE SERVE

FOR A BETTER WORLD

W E SERVE

FOR A BET T ER W ORLD





Lions Club Brussel Graaf van Vlaenderen

• “een biertje voor een boompje”
2022: 3.400€
aanplanting speelbos in Pepingen (1 hectare)

samenwerking Bûûmplanters – vooral nood aan locaties > 0,5 Ha

• Xmas @ Homes
appelen & peren + kalenders

• Ecoday



Events (1 van 3)

Zaterdag 18 maart 2023 om 20:00 stipt

De Frivole Framboos
LC Brussel Hoofdstad

Locatie: GC de Zandloper
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel

Inkom: € 29,00
Tickets: via de www.dezandloper.be

of klik op https://bit.ly/3FFWiqY

http://www.dezandloper.be/
https://bit.ly/3FFWiqY


BRUSSEL IN ZICHT 

LC BRUSSEL MUNT – STRUCTURELE SOCIALE DOELEN 

• structurele steun sinds 2000
• voor beter leven voor EB patiënten

(Epidermolysis Bullosa) met 
ongeneeslijke huidaandoening; 

• betaalt mee voor 2 verplegers in AZ 
Gasthuisberg speciaal getraind in  
opvang & behandeling van EB-
patiënten; 

• middelen om Debra Care Day te 
organiseren en opleidingen te bieden 
aan verpleegkundigen.

• begeleiding in Brussel aan kansarmen 
en  hun gezin met ernstige chronische 
ziektes, erop gericht opnieuw bij de 
maatschappij aan te sluiten;

• op verschillende vlakken: 
administratie, verblijfsstatuut, wonen, 
psychisch en fysiek welzijn, opvoeding 
en schoolgaan van kinderen, opleiding 
& tewerkstelling;

• 2 appartementen ter beschikking 
gesteld in Noordwijk + onthaalkantoor 
in Poolstraat, St-Joost ten Node.

• thuislozenboerderij in Brusselse Rand 
voor kwetsbare thuislozen, zonder 
werk of vorming, zonder selectie op 
basis van herkomst of onderliggende 
problematiek. 

• aanbod van activiteiten met het 
omgaan met dieren, strevend naar 
mentale rust en zelfwaardering voor de 
betrokken thuislozen;  

• ondersteuning met aankoop tractor in 
2022.

MEDIBUS BRUSSEL  - nieuw sociaal doel

• grootstedelijk initiatief voor medische, hygiënische en sociale bijstand aan thuis- dak- en papier-lozen in de straten van Brussel met 
een onthaalbus gaat opzoeken. Essentiële hulp voor minderjarigen en vrouwen; 

• eerste sponsoring van Lions Munt met medische verzorging kits.



Kanaalopruiming
Canal It Up

Schrijf je VRIJ-dag
Amnesty International 

Menstruatiebox
Brusselse Schoolgemeenschap 



Events (2 van 3)

Zondag 26 maart 2023 om 11:00

Happy Sunday
LC Halle Liberi

Locatie: Hof Te Vitseroel
Vitseroelstraat 66
1740 Ternat

Prijs: € 95 / pers.
Reserveren op lionsliberi@gmail.com en 
rekening BE35 2930 4532 6337

mailto:lionsliberi@gmail.com
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Lions Ladies Liberi helpen kinderen…
Actie : Lege Brooddozen



Events (3 van 3)

Donderdag 30 maart 2023 om 19:00

Astrid Stockman
LC Vilvoorde

Locatie: O-L-V van Goede Hoop kerk, Portaelsplein, 1800 Vilvoorde
Inkom: € 20,00 VIP met receptie: € 35,00 Steunkaart: € 5,00
Bestellen:https://lionsvilvoorde.be/

https://lionsvilvoorde.be/


Kwam in 1963 tot stand dankzij de LIONS van 
Vilvoorde. Tot op vandaag steunen wij deze 
school

Zet zich in voor personen met autisme 
(kinderen, jongeren en volwassenen) met als 
doel hen te versterken om te kunnen 
deelnemen aan een zo inclusief mogelijke 
samenleving.

Buitengewoon secundair onderwijs ( BUSO) richt 
zich tot jongeren met een beperking of jongeren 
met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

“Alle voeten verdienen goede schoenen”

Gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp.  
Hulp aan gezinnen waar het vaak 5 voor 12 is. 
Begeleiders gaan aan huis.



Mozaiek

een laagdrempelige ontmoetingsplaats.

Samen met de Stek in Zaventem een 

model voor betere sociale bescherming. 

Een informele plek voor 

maatschappelijke werkers en partners. 

LC Juridisch advies.

een vereniging om mensen te helpen 

die zich in een kwetsbare situatie 

bevinden of geïsoleerd zijn. 

Concentreert zich op de allerzwaksten 

in onze samenleving door hen concrete 

steun te geven. Met een dagverblijf in 

het hart van de Marollen. LC Financiële 

steun aan dagverblijf.

Nativitas Resonans

LC aankoop Ipads

voor huisbezoeken en 

financiering van een 

instructie video.

Christmas
@ Homes

Home Jean Veldemans Evere

WZC Trappeniers Zaventem

Sint-Jozef Evere

De 
Zoekmand

Voedsel en 

tweedehandskleding 

verdeling voor 

personen en gezinnen 

met een inkomen aan 

de armoedegrens. 

Financiële en materiële 

steun.



La Passerelle

LC Financiële bijdragen 

en aanwezigheid 

tijdens de 

evenementen.

La Clé

LC substantiële financiële bijdrage voor 

hun Sinterklaasfeest.

LC Financiële bijdragen en hulp 
tijdens hun evenementen zoals 
lentefeest en kerstmarkt.
Tehuis voor mindervalide 
volwassenen

De Klink

Special Olympics

LC Financiële bijdragen en hulp 

tijdens hun evenementen zoals 

lentefeest en kerstmarkt.

Ondersteuning van het G-Zwemmen in 

Zaventem door de nodige monitoren 

voor onze rekening te nemen.

G-Zwemmen Centennial

Diner voor een honderdtal 

alleenstaande senioren in 

Zaventem uitgenodigd door de 

Sociale dienst. Dit diner wordt 

volledig verzorgd, bereid en 

opgediend door leden van de LC 

Zaventem NA Erasmus.



Kalender 2de Semester
Clubniveau

- Eind maart Verkiezingen

- Eind juni Bestuurswissel + Intronisatie nieuwe leden

Interclubniveau

- Za. 18/03 Buitengewone conventie MD 112 – Belgische kandidaat International Director
Dolce La Hulpe Brussels luxe hotel

Brusselsesteenweg 135, 1310 Terhulpen
Aanvang: 10u

- Za. 29/04 Jaarlijks Congres 2023 – District C
Van der Valk Brussel Airport 4-sterren hotel

Culliganlaan 4, 1831 Machelen
13u Onthaal
14u Start van het Congres en de vzw AV
18u Receptie – Networking
19u Diner

- Wo. 17–20/05 Special Olympics 2023 → Inschrijven: Special Olympics Healthy Athletes Program Welkom

- Zo. 28/05 20 km Door Brussel → Inschrijven: https://www.lions.be/nl/product/20-km-door-brussel-28-mei-2023/

- Za. 03/06 Nationale Conventie MD 112

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchfiP4ixKOa9kpXl02mn3wzqgepjyK9A5fPtkP60L_qoRQ4w/viewform?usp=mail_form_link
https://5ss6q.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vWm8a0-FXo0HqCr3gzdNcsdGy7olQ8VeO3oCCASopPwieoFnQiWG92p4dH2Wvml47sXh1KCCMZcNX8DAboSWf9m4QUGvB1DaHrZE7gtihGQu8GXu3p4gHWYafy2p1mJs6M8JDokUy63MFEFdiq3QAOXxibkAVRaMrFtNgUozf8dBtXe-Gmx_CvaiQPAxu31zTmPRELYjxdXVFEl4s47MB3vrLtI9bkTmem7G7khaefotjMGiGOnWv4DZEyBz7zM
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