


Welkom bij Lions Asse  



Lions  VerASSEn openhartig 
”We Serve” sinds 1975 



Een nieuw werkingsjaar  
2010 -2011 

The ginkgo tree  "We must stretch - stretch in our dreams, our plans and our 

actions. If we don't, we will perish" 



 Stichtingscharter : 27.09.1975 

 Per juli 2010 : nog vier stichters 

 Vervolgens enkele naamswijzigingen  
 Lions Asse Londerzeel 

 Lionsclub Asse 

 Lions Asse – Noordwestbrabant 

 Sinds 2006 : Lionsclub Asse 

 

Stichting van LC Asse  



  International Charter  

Enkele herinneringing uit de oude koekendoos van Jacques Dascotte 

 



Stichting LC Asse Londerzeel  



Stichtende leden anno „75  



Lions Oakbrook  



Pers was er ook   



• Voorheen: - Telehulpsysteem in samenwerking met ocmw Asse. 
  - busje ingericht voor rolstoelpatiënten ’t Mankement 
  - concert in St. Martinuskerk te Asse 
  - vakantie van nierdyalisepatiënten van ziekenhuis Aalst 
  - organisatie schilderijententoonstelling amateurs 
  - Herhaalde giften voor aankoop materiaal blinden  - enz. enz. 

• Laatst: - publiek – private samenwerking met AMOW ( politie Asse – Opwijk –   
   Merchtem): - hesjes voor fietspooling schoolgaande jeugd 
       - inrichting verhoorkamer 
       -preventieboog 
       - werktent bij ongevallen 
 - driewielfietsen voor aanleren gebruik bij diverse groepen minder validen. 
- - huisbezoek aan alleenstaanden in hospitaal en rusthuis ocmw 
 - enz. 

• Op heden: 
 - jaarlijkse steun aan t’t Spiegeltje ( vakantie gerechtskinderen 
 - project eerstelijnshulp ( huisartsen): gezonde voeding voor risicopatiënten 
 - diverse kleinere sponsoringen 
 

• IN HET TOTAAL: meer dan 40 gesteunde projecten….. 

Gesteunde werken  



• Dit jaar voorzien wij : 
 

  - Ledenactie om de club opnieuw tot een 20 - tal leden te laten aangroeien 
 - Organisatie van 2 spreekbeurten voor publiek 
 - Organisatie 2 tafelspreekbeurten 
 - Studie omtrent nieuw te steunen werk 
 - Viering 35 jarig bestaan 

 

Vergaderingen: 2de en 4de donderdag van de maand in restaurant “Kasteel Waalborre=. 

  

Opgehaalde fondsen: 

•  - vroeger: jaarlijkse omhaling van oude lompen. 
 - de laatste jaren wijnverkoop 

Planning  



Lions ? Wie, Wat, Waarom en Hoe ? 



 LC Asse  

 Historie LC Asse 

 Stichters Asse 

 Realisaties 

 

 Accent 2010 

 Nieuwe leden 

 Ambities 

 Najaarsprogramma 

 Lid worden 

 Peterschap 

 Informatiebrochure  

 

 Lions Club International Definitie 

 Historiek 

 

 Logo betekenis 

 Gedragscode / 8 aandachtspunten 

 Werking  

 Conventies 

 Multiple District 

 District 112 C 

 Zone & Gewest 

 Districtcommissies 

 De Club 

 De Leden 

 

 

 

 

 

Agenda 



Een Definitie 



 

 

 

Een definitie 

 Lions clubs is een vorm van humanisme met een sociaal 
bewustzijn en morele waarden 

 Het belangrijkste doel ervan is “…hulp bieden aan diegenen 
die ze het meest nodig hebben …“ 

 Lions Clubs International is vervolgens samengesteld door 
autonome Lions clubs die : 
 - zorgvuldig georganiseerd zijn 

 - officieel erkend zijn volgens de internationale statuten 

 - lid zijn van de internationale vereniging 

 - lionsleden borgen volgens een geharmoniseerde gedachtengang 

 De Lions vereniging is stichtend lid van de UNO.  

 Bekleedt zetels in tal van wereldorganisaties.  

Unesco – Unicef – FAO – Europese Raad – WHO - …. 

 



Lions Internationaal 



 

 

 

Internationaal 

 The International Association of Lions Clubs werd opgericht 

in 1917, in Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika. 

 Melvin Jones was een van de belangrijkste initiatiefnemers 

 De naam werd geïnspireerd door de grote stenen leeuw die in 

Chicago voor het Institute of Arts staat. 

 Leeuw  = Broederschap, Kameraadschap ,Sterkte.  

 De Leeuw inspireert zowel verleden als toekomst (Rose Bonheur) 

 De letters van het woord LIONS staan voor ”Liberty, 

Intelligence, Our Nation‟s Safety”. 

 Het uitgangspunt van dienstbaarheid en inzet voor het 

algemeen belang leverde het motto: “WE SERVE” 

 



 

 

 

Internationaal 

 Pas na de WOII evolutie van Lionsisme wereldwijd 

 In „87 wordt “male” geschrapt uit internationale statuten 

 Grootste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) 

dankzij duizenden projecten en activiteiten per jaar 

 INTERNATIONAL bevindt zich nu in Oak Brook, 

Illinois, USA. 

 De bijna 1,4 miljoen leden maken deel uit van de 46.000 

clubs in 193 landen en geografische gebieden.  

 Lions zijn tevens “ de ridders van de blindheid in de 

kruistocht tegen de duisternis” (cfr. rivierblindheid/cataract) 

 



Lions Headquarter.. 



 

 

 

Oakbrook 

 Internationale Administratie verleent service in 12 
talen 

 Verantwoordelijkheid is om ideëngoed van Lions 
te bundelen en te propaganderen (cfr. als NGO) 

 



Betekenis van het logo 



Betekenis van logo 

 Leeuw kijkt in beide richtingen wat op de 
“Universaliteit” wijst van de Lions service of :   
 Met fierheid naar het verleden 

 Met vertrouwen naar de toekomst 

 Eendracht van de vereniging  is “Lions” en 
“International” 

 De kleur purper of blauw benadrukt de trouw aan 
 Vrienden 

 Vaderland 

 Zichzelf 

 En de integriteit van hart en geest 

 De kleur staat voor sterkte, moed , en onbegrensde inzet voor een zaak 

 Het goud symboliseert de oprechtheid van intenties, een open 

geest, zuivere zeden en een edelmoedigheid van hart en geest voor zijn naaste.  
 

 

 



Gedragscode 



Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment.  

Als ik iets fout zie, bied ik mijn hulp aan. 

Nelson Mandela 

 

Lions Gedragscode 

De gedragscode is een ethiek voor vriendschap , 

eerlijkheid toewijding en het zoeken naar verbetering 

die het begrip “dienen” ver overschrijdt. 

 

 

 



 

 

 

Lions Gedragscode 

 Ik wil een goede faam in beroeps- en privéleven 

 Ik wil slagen met loyale en eerlijke middelen 

 Ik houd me voor anderen niet te schaden of te benadelen 

 Ik houd bij twijfel omtrent faam deze te verduidelijken 

 Ik beschouw vriendschap als een doel, en niet als middel 

 Ik hou me aan de gemeenschapsplichten 

 Ik zal me belangeloos engageren i.fv mijn mogelijkheden 

 Ik help mensen die in nood verkeren 

 Ik hoed me voor kritiek en ben gul met lof 

Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment.  

Als ik iets fout zie, bied ik mijn hulp aan. 

Nelson Mandela 



Werking 



 Conventies 

 Multiple District (= landen) 

 District 

 Gewest 

 Zone 

 Club 

 Leden (zijn de kern) 

Lions Werking 



Lions 

Convention 



 Internationale Conventies 
 Europaforum  

 Europe (2009 -2010 e.g. Tampere – Finland) 

 Internationale Wereldconventie 

 Aanstellen van Gouverneurs.  

 Er zijn 785 districten in 202 landen 

 2009 – 2010 (e.g. Sydney Australië) 

 Nationale Conventies 
 Multiple District  (1 x per jaar) 

 Feestelijk karakter 

 Verkiezing van Council Chairman MD 112 

 Per District (1 x per jaar) 
 Verkiezing van 1een 2e Gouverneur 

Conventies 



Multiple District 



 Internationale Bestuurraad Europe leidt Multiple 
District 112 

 Ere Gouverneur van Multiple district 112 is 

Z.M. Koning Albert II 

 Multiple District 112 België – Gouverneursraad 

 Council Chairman leidt de vier districten  
 District 112 A : voor beide Vlaanderen 

 District 112 B : Antwerpen , Limburg en deel van Vlaams Brabant 

 District 112 C : Brussel , deel van Vlaams en Waals Brabant 

 District 112 D : Wallonië (Comins tem Arlon) plus Duitstalig landsgebied 

 Chairman & Gouverneurs worden verkozen 
tijdens nationale (Multi) & District conventies 

Multiple District 

http://www.lions112a.be/
http://www.lions112d.be/
http://www.lions112c.be/
http://www.lions112b.be/


België = 1 Multi District 
• 4 Districten  – 17 Gewesten – 43 Zones – 281 Clubs 

 



 Ere Gouverneur van Multiple district 112 is 

Z.M. Koning Albert II 

 Multiple District België – Gouverneursraad 

 District zijn aantal gewesten samen – Gouverneur 

 Lions International  heeft België in 4 Districten  
112 A – 112 B – 112 C – 112 D 

8 zones – 12 zones – 9 zones – 14 zones 

     52 Clubs – 71 Clubs – 62 Clubs – 96 Clubs 

 1.821 Li ons– 2.019 Lions – 1.246 Lions – 2.426 Lions  =  7.512 Lions 

 Gewest is aantal zones samen - Gewestvoorzitter 

 Zone bevat +- 4 tot 8 tal clubs – Zonevoorzitter 

 

Zone - Gewest - District   

http://www.lions112a.be/
http://www.lions112d.be/
http://www.lions112c.be/
http://www.lions112b.be/


District Organogram 

De Gouverneur 

De Raadgever van de Gouverneur (facultatief) 

Immediat Past Gouverneur 

De Vice Gouverneur  

De Gewest Voorzitters  

De Penningmeester  

De Zone voorzitters 

De Voorzitters van de Commissies van het District  

Secretaris   Protocol K
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 Zetelt in Adviesraad van de Gouverneur van zijn District 

 Problem solver en werking zone stimuleren 

 Helpt nieuwe leden en clubs oprichten  

 in sommige districten afgeschaft 



LC Asse ~District 112 C =   

Zone C-31 
LC Asse 
LC Brussel 
Hoofdstad 
LC Brussel Munt 
LC Brussel 
Erasme 
LC Halle 
LC Halle Arenberg 
LC Vilvoorde  
LC Zaventem 

Zone C-41 
LC Bxl Soignies 
LC Bxl Ilot Sacre 
LC Bxl Iris 
LC Bxl Louise 
LC Bxl Royal 
LC BxlSaintHubert 
LC Bxl Val Duches 
LC Ixelles Alizés 

Zone C-52 
LC Gethe Netten 
LC Jodoigne 
LC Louvain La 
Neuve 
LC Mont Saint 
Guibert 
LC WAvre 

Zone C-42 
LC Bxl Valduc 
LC Duché de brab 
LC Genval Six 
Valléesl 
LC La Hulpe 
Argentine 
LC Ohain 

Zone C-51 
LC Argenteuil 
LC Belle Alliange 
LC Braine L’Alleud 
LC Genappe 
LC Nivelles 
LC Tubize 
LC Waterloo 

Zone C-11 
LC Bxl Atomium 
LC Bxl Atomix 
LC Bxl Centre  
LC Bxl Cité 
LC bxl Dauphin 
LC Millénaire 
LC Sablon 

Zone C-12 
LC Bxl 
Cooperation 
LC Bxl Overseas 
LC Bxl Aurore 
LC Bxl Centenaire 
LC Bxl Chant d’ois 
LC Bxl Laeken 
Dynasty 
LC Woluwe  

Zone C-21 
LC Bxl Bruoscella 
LC Bxl Country 
LC Bxl Smiling 
LC Bxl Cinquante 
LC Bxl Nations 
LC Bxl Renaissanc 
LC Bxl Toison d’or 
LC Bxl Traditions 

Zone C-22 
LC Bxl Heraldic 
LC Bxl Arc-En-Ciel 
LC Bxl Jardin du 
Roi 
LC Bxl 
Longchamps 
LC Bxl Stéphanie 
LC Uccle 
Kauwberg 

Gewest C-1 Gewest C-3 Gewest C-4 Gewest C-2 

District 112 C (Negen Zones) 

Gewest C-4 



Districtscommissies 



 

 

 

Internationaal werken 
 

 LCIF – Lions Club International Foundation 
 

acties te ondernemen in het voordeel van de minderbedeelden en hulpbehoevenden. De LCIF- subsidies financieren onmiddellijke noodhulp 
bij natuurrampen alsook een hulp op lange termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Zij dragen bij tot het behoud van het zicht, de 
bestrijding van arbeidsongeschiktheid, het bevorderen van de gezondheid en om jongeren te helpen 
 

 Sightfirst 
 

In 1925 Helen Keller de Lions gevraagd om de “Ridders van de blinden in de kruistocht tegen de duisternis”  
Lions tonen hun engagement voor het behoud van het zicht door de recyclering van brilglazen, deelname aan acties voor het behoud van het 
zicht, verbetering van de oogheelkundige verzorging voor honderdduizenden volwassenen en kinderen. Dankzij de ambitieuze campagne 
SightFirst, hebben de Lions aan veel mensen het zicht teruggegeven door miljoenen cataractoperaties uit te voeren. 
doel het verzamelen van tenminste US$ 150 miljoen. De fondswervingcampagne begon in 2005 en liep tot 2008. Het definitieve resultaat van 
de campagne was meer dan US$ 200 miljoen. 

  

 Stimulering van Leo Clubs (18 tot 30 jaar) 

 Leadership, experience and opportunity  

 Prijs van het Nationaal Werk 
 

actie te ondernemen in het voordeel van de gehandicapten, de derde of vierde wereld. 

 Medico Lions Belgium 
 

De organisatie werd opgericht in 1981 door Belgische Lions die via het Lions District 409 (Democratische Republiek Congo, Rwanda en 
Burundi) de plaatselijke bevolking hulp wilden bieden. Na al die jaren heeft Medico zijn activiteiten uitgebreid naar andere delen in de wereld.  

  



Nationale werken 
Voedselbanken 

De organisatie De Voedselbanken bestrijden de honger en de verspilling in België. Hiertoe zamelen ze de 

bestaande voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, ten bate van 

de minderbedeelden in ons land.  Kostenloosheid kwaliteit en disttributie  

 Vredesposters  
Elke Lions Club mag één of meerdere scholen sponsoren en aan de leerlingen vragen een poster te tekenen 

waarvan het thema "Vrede" is 

 Jongerenuitwisseling / Youth Exchange 
Aan alle jongeren van alle werelddelen, individueel of in groep, mogelijkheden aanbieden van welslagen, 

van samenwerking, van dienstbaarheid en van intellectuele ontwikkeling, door nieuwe activiteiten te 

scheppen, Bevorderend voor de ontplooiing van  jongeren.  

 Leefsleutels voor Jongeren 
De jeugd, onze toekomst, onze hoop !Leefsleutels biedt opvoedingsverantwoordelijken een brede waaier 

van pedagogische methodieken. Ze hebben voornamelijk de persoonlijke ontplooiing van de jongere op het 

oog door de  ontwikkeling van zijn / haar sociale en communicatieve vaardigheden. Door de persoonlijke en 

kritische betrokkenheid en de evenwichtige levenshouding die de programma‟s genereren, zijn de jongeren in 

staat zelf een verantwoorde houding te bepalen tegenover de veelvuldige ontsporingen van de huidige 

maatschappij : drugs, alcohol, tabak, geweld… 

 European Musical Contest 

 Contactclubs Verbroedering etc… 

http://www.lions.be/front/index.php?id=37
http://www.lions.be/front/index.php?id=38
http://www.lions.be/youth-exchange/nl/indexye.htm
http://www.lions.be/front/index.php?id=39
http://www.lions.be/front/index.php?id=40


De lions leden  



 De leden zijn de kern van onze organisatie 

 Zij vormen de ketting van diensten die de hele structuur van de 

organisatie draagt 

 Wie zijn ze ?  

 Personen van verschillende cultuur en origine werken vrijwillig om hulp te 

bieden (1.4 Mio mensen) 

 Verenigd door vriendschap in de schoot van een wereldorganisatie 

 Met éénzelfde systeem en éénzelfde moraal 

 Die zich vrijwillig ten dienste stellen van de gemeenschap om hulp te bieden 

aan diegenen in nood 

 Meestal hebben de leden persoonlijk zelf  geen club nodig om 

anderen te helpen. Doch samen met mensen die dezelfde wil 

koesteren zijn hun acties wel doeltreffender 

De leden 



Clubwerking 



 

 

 

Doelstellingen van een Club 

 Geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder 

bevolking helpen scheppen en ontwikkelen 

 Burgerzin bevorderen 

 Actief bijdragen in morele, sociale en culturele 

vooruitgang 

 Leden verenigen door vriendschap en onderling begrip 

 Club is gespreksforum zonder vooringenomenheid 

 Met bezieling en onbaatzuchtig handelen 

 Professioneel als prive doelgerichtheid, rechtschapenheid 

en goede trouw nastreven 



 Elke Club is autonoom doch dankt haar 

werkingskracht en naam aan Lions International. 

 Bestaat gemiddeld uit een +-20 tal leden 

 Verenigen zich tweemaal per maand 

 Kunnen M of V of M/V zijn  

 Traditionele Functies 
Voorzitter, Vice Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Censor, Protocolmeester, 

Commissievoorzitters 

 Commissies 
 Wervingscommissie 

 Fondsenwerving („fundraising‟) 

 Commissies Sociale werken 

 Humanitaire doelen van District 

Club Werking 



Lion worden ?  



Lions 

• Hoe Lion worden 



 Een kandidaat- lid dient door een lid van de club, die 
het peterschap waarneemt, voorgesteld te worden 
(coöptatie) 

 De club kan de kandidaat vervolgens uitnodigen die 
alsnog vrijblijvend aanvaard of niet. Een club kan ook 
voorbehoud maken. 

 Personen met integriteit, eerlijkheid en de kwaliteit 
om mensen te helpen zijn de doelgroep welke we 
nastreven en zodoende steeds welkom. 

Lid worden 



 Enkele verplichtingen van een Lions lid zijn : 
 Integratie in de werkzaamheden van de club 

 Engagement tot beschikbaarheid voor functies of ad hoc commissies 

 Loyaliteit door 2 x per maand aanwezig te zijn op de clubvergadering 

Niemand wordt verplicht om Lion te worden. Maar een “Lion” heeft wel verplichtingen.  

 Ieder lid heeft ook voordelen : 
 Kans om openbare rol en  creatieve initiatieven te nemen in groep  

 Overal de kans mensen te ontmoeten. Meestal staan deze mensen aan het hoofd van 
verschillende sectoren en allen bezield met dezelfde kameraadschappelijke 
samenwerking.  

 Een Lion speld zorgt voor een wereldwijd (h)erkenning en warme spontane contacten 

 Elk lid geniet  
 Van het respect dat de naam inspireert 

 Van de invloed en prestige van een grote internationale organisatie 

 Van de inspiratie, de leiding en de know-how van de vereniging 

 

Eens “Lion” geworden ? 



 Inschrijvingsgeld  
 30 $ voor een stichtend lid van de club 

 20 $ voor een niet stichtend lid van de club 

 Inbegrepen is 
 Bijdrage Oak Brook 

 Bijdrage aan Multiple District 

 Bijdrage aan het District 

 De Clubbijdrage  

 Niet inbegrepen zijn 
 Maaltijden a rato van 30 € ( max. 24 per jaar  of twee per maand)  

 Activiteiten naast de normale werkvergadering van  de Lions  

 Andere Lions Events welke afzonderlijk betaalbaar zijn 

 

Financiele bijdrage ? 



Tot Slot 



 Basisinformatie bestemd voor kandidaat leden 

 Bij deze  bent U uitgenodigd t.e.m. 31.12.2010 op een 

van onze volgende Lions vergaderingen 

 Volgende thema‟s komen in najaar aan bod.. 

 Diverse gastsprekers van verscheidene thema‟s 

 “Self Improvement“ in onze relaties tussen generaties  

 Brussel “Underground” 

 Museum “Congo & z‟n Onafhankelijkheid” 

 Sfeeravond in het kader van “Jagen op Waterwild” 

 Verder ook 

 Weinachtsdinner 

 Korte uitstap naar ….zomerterraske met een snackse   

Wat krijgt U mee.. 



Consulteer  
ook Internet 

www.lions.be 



That’s all folks 







Lions Asse 



Music by John Lennon 

Title = ”Imagine” 

































Click to end 



 

 

 

 

 

Lies  



Let’s meet and greet 





 

 

 

 

 

 


