
Het zal u ongetwijfeld verbazen dat ik, om het 
laatste editoriaal van mijn gouverneursjaar te 
illustreren,  een foto van Aloïs Alzheimer heb 
gekozen, de Duitse neuroloog, geboren op 14 juni 
1864 en bekend voor zijn beschrijving van de 
geheugenaandoening die naar hem genoemd is. 

Als ik echter de persoonlijke balans opmaak van 
het Lionsjaar dat op zijn einde loopt denk ik terug 
en realiseer ik me dat herinneringen meteen 
selectief worden: het geheugen kiest, elimineert, 
overdrijft, minimaliseert, verheerlijkt  of 
denigreert. Het geheugen boetseert zijn eigen 
versie van de gebeurtenissen, brengt zijn eigen 
realiteit mee, heterogeen maar coherent, 
onvolmaakt maar oprecht. Vaak zijn de 
herinneringen verdraaid: mooie momenten, 
i l lusies, teleurstellingen, momenten van 
tevredenheid of spijt, de herinnering aan nieuwe 
vriendschappen:  het is absoluut niet 
vanzelfsprekend om alles op een rijtje te krijgen. 

Uiteindelijk ga ik dat zelfs niet proberen en 
onthoud ik vooral één ding van mijn twaalf 
maanden als gouverneur in uw gezelschap: de 
warmte van de ontvangst in elke club, zonder 
uitzondering, die ik bezocht heb, de fijne mensen 
die ik ontmoet heb, de aangename discussies met 
mijn tafelburen, de kennismaking met allerlei 
prachtige sociale initiatieven -- groot en klein en 
goed uitgevoerd -- en het enorme nog resterende 
potentieel dat ligt te wachten om aangesproken te 
worden bij de clubs en hun leden, steeds 
geanimeerd door hetzelfde ideaal “we serve”.  
 

“De herinneringen lopen door elkaar: 
mooie momenten, illusies, teleurstellingen, 
momenten van tevredenheid of spijt, de 
herinnering aan nieuwe vriendschappen: 
het is absoluut niet vanzelfsprekend om 
alles op een rijtje te krijgen.” 

  
De Lions Clubs hebben mij een levensjaar bezorgd 
dat uniek is in zijn soort en dat ik niet zal vergeten. 
Dat heb ik aan u te danken. Hartelijk dank aan ie-
dereen! 

Met mijn oprechte vriendschap, 

Uw gouverneur  
Eric BENOIT 

EDITO An Important Day in June



District News Gouverneur 2019-2020 - Stand van zaken 

De meesten onder ons zijn er reeds van op de hoogte dat 
we tijdens de Conventie van ons District van 18 mei ll. 
geconfronteerd werden met een, zeker op menselijk vlak, 
delicate situatie : de kandidaat gouverneur voor volgend 
jaar,  Jean-François Hébrant, kreeg onvoldoende stemmen 
om verkozen te worden. 

Onze internationale statuten voorzien dat de kandidaten 
voor de functie van gouverneur zich 3 opeenvolgende 
jaren, eerst als 2de vice-gouveneur, vervolgens als 1ste 
vice-gouverneur, tenslotte als gouverneur, onderwerpen 
aan het algemeen stemrecht van de leden van het district. 
Alhoewel Jean François de vorige jaren verkozen werd als 
2VG en 1VG behaalde hij deze keer slechts 37% van de 
uitgebrachte stemmen (34 ja, 55 nee, 3 nul/onthoudingen). 

Wat voorzien onze statuten in dit geval ? Artikel IX, sectie 
6, zegt dat om de vacature van een (verkozen) gouverneur 
op te vangen er binnen de 15 dagen een ad hoc vergadering 
moet bijeengeroepen worden met de zittende gouverneur, 
vice-gouverneurs, zonevoorzitters, districtssecretaris en -
penningmeester, alsook alle past-gouverneurs die nog 
actief zijn in een club van het district.  

“Het clubleven mag en zal niet aangetast 
worden door deze verwikkelingen.” 

Het doel van deze vergadering is, bij consensus, de naam 
van een plaatsvervangend gouverneur voor te stellen aan 
de internationale instanties van de LCI. De betreffende 
vergadering ging door op 28 mei ll. met 26 aanwezige 
leden. Er waren 3 kandidaten die hier bij geheime 
stemming volgende scores noteerden : Gh. Estievenart, 18 
stemmen ; JF Hébrant, 7 stemmen, P. Lempereur, 1 stem. 
Met als gevolg dat Gh. Estievenart door het district 
voorgesteld werd aan Oak Brook als gouverneur 
2019-2020. 

Gelijklopend met deze procedure werd op 24 mei een 
klacht ingediend door de niet verkozen kandidaat, J.F. 
Hébrant die de geldigheid van de verkiezingen tijdens de 
conventie in twijfel trekt. Deze klacht krijgt zijn beloop bij 
de Juridische Dienst van de LCI, conform aan de wettelijke 
procedures, ook hier voorzien in de internationale statuten : 
officieel neerleggen van de klacht met kennisgeving van de 

bezwaren aan de tegenpartij, antwoord binnen de 10 
werkdagen door de partij die het doel is van de klacht, 
hetzij het district, (met afschrift aan de tegenpartij) dan 
volgt een laatste termijn van 5 werkdagen om de aanklager 
toe te laten zijn conclusies in te dienen. 

Bij deze stand van zaken wacht het district met gerust 
gemoed op het standpunt van de  Juridische Dienst van 
Oak Brook betreffend de neergelegde klacht, en op het 
standpunt van de Beheerraad van de LCI over het voorstel 
Gh. Estievenart te benoemen als districtsgouverneur 2019 
2020.  

Intussen blijf ik uw gouverneur tot 9 juli, einddatum van de 
Internationale Conventie in Milaan.  

Moest evenwel de Beheerraad van de LCI vóór die datum 
een beslissing getroffen hebben over mijn opvolger (wiens 
naam verschillend kan zijn van het voorstel van de 
“speciale vergadering”) zal ik mijn bevoegdheden 
overdragen.  

Zoniet zal Gh. Estievenart als waarnemend gouverneur 
mijn taak overnemen, gezien de statuten voorzien dat het 
interim, bij tijdelijke afwezigheid van een gouverneur, 
verzekerd wordt door de intredende 1VG. 

Laat ons echter bij het einde van dit Lionsjaar gefocust 
blijven op de essentie van onze vereniging : de 
dienstverlening. Het clubleven mag en zal niet aangetast 
worden door deze verwikkelingen. 

En we krijgen volgend jaar wel degelijk een gouverneur. 

Vriendelijke groeten, 

Éric BENOIT 
Gouverneur District 112C 2018-2019 



District News Overzicht van de Conventie van District C – 18 mei 2019 

De conventie van ons District vond dit jaar plaats in de 
gebouwen van RSCA (Royal Sporting Club d’Anderlecht) 

Er waren meer dan 200 deelnemers op de belangrijkste 
jaarlijkse vergadering, orgelpunt van het Lionsjaar 
2018-2019. 

Het eerste deel van de voormiddag was, zoals gewoonlijk, 
gewijd aan cijfers, budgetten, goedkeuring van allerlei 
rekeningen en aan de verkiezing van de toekomstige 
bestuurders van ons District. Dit deel werd afgesloten met 
de Vredesposters. Laureaten: 

1ste prijs - LC Waterloo

2de prijs - LC Berchem Zavelenberg 

LC Jette Saint-Pierre

3de prijs - LC Genappe Val de Dyle 

Speciale prijs - LC Brüssel Charlemagne

Prijs van het publiek - LC Bruxelles Jardin du Roi

—> 



—> Vervolgens zagen we op het scherm een retrospectieve 
van het voorbije jaar, in, jawel, het Brussels, om het debat 
wat op te vrolijken. 

Gauthier Cruysmans et Edwin De Boevé werden dan in de 
kijker gezet voor hun inzet bij twee mooie projecten ten 
dienste van minderbedeelden. 

De New Voices werden dan in de bloemetjes gezet, elk in 
hun eigen domein. Ghislaine Estiévenart voor leadership, 
Thérèse Kaisin voor sociale betrokkenheid, Paula Raiglot 
voor membership en Kim Torfs voor communicatie.  

Dan was het de beurt aan de New Voices van morgen, aan 
de basis van twee mooie projecten : “Eye care for you” en 
“Femmes Fières”. 

. 

Daarna volgde een toespraak van Youna Marette over haar 
strijd voor het klimaat. 

Onze Gouverneur Eric Benoit lauwert vervolgens drie 
sommiteiten op gebied van kanker bij kinderen, het milieu 
en diabetes. 

Hij sluit hierbij aan met de gebruikelijke dankbetuigingen. 
De festiviteiten worden afgesloten met het Europese 
volkslied. 

Marc ALLAER - Président Zone C51 



District News CAP48 - Campagne 2019

Depuis plus de 11 ans, les Lions Clubs participent activement aux 
campagnes Cap48. 

Cette initiative de la RTBF a pour but de récolter des fonds afin de 
venir en aide aux associations qui prennent en charge les personnes 
handicapées ainsi que la jeunesse en difficulté. 

De nombreuses œuvres, déjà aidées par les Lions Clubs, sont 
également soutenues par les fonds émanant de Cap48. 

Le samedi 07 septembre 2019 

Rando-Moto annuelle  

Départ à Walhain dans le Brabant Wallon,  
arrivée à Marche-en-Famenne au WEX. 

Nous recherchons 20 bénévoles Lions, pour la gestion des 
inscriptions et des parkings, au départ de Walhain  

de 12.00 h à 16.00 h. 

L'équipe du départ est bien entendu la bienvenue à Marche. 

Inscriptions : 

Jean-Michel Nicaise  jmnicaise@hotmail.be - 0475/42.09.70   
Lions Club Uccle Kauwberg 

              Claude Douhet   Claude.douhet@skynet.be - 0476/59.20.49   
Lions Club Rixensart Family 

Notre devise “We Serve” trouve donc dans cette action toute sa signification et nous sommes fiers de voir évoluer 
d'année en année notre participation ainsi que notre visibilité par une synergie harmonieuse avec les équipes de 
Cap48. 

Nous vous informerons cet été sur les étapes suivantes de la campagne 2019. 

mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:Claude.douhet@skynet.be
mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:Claude.douhet@skynet.be


Clubs News LC La Hulpe - Venue de Mickey et Minnie

Après avoir accueilli 150 enfants défavorisés à Walibi 
en 2018  en s’étant associé à l’asbl Pêcheurs de Lune, 
Le Lions de la Hulpe s’est à nouveau associé à cette 
asbl et a financé la venue de Mickey et Minnie  en 
droite ligne du parc Disney Paris le vendredi 29 avril 
à l’hôpital des enfants le samedi 30 avril au Home 
reine Astrid de La Hulpe, œuvre principale de notre 
club. 

Son secrétaire, Jean-Louis Watrice épaulé par le 
Président de Pêcheurs de Lune (Xavier Ide) et 
accompagné du directeur du Home (Jean Marie Caby) 
a accueilli avec les honneurs dus à leur rang les deux 
personnages emblématiques  de l’univers Disney. 

C’est une véritable organisation militaire que de faire 
venir les vrais personnages :  2 vans et pas moins de 
6  accompagnants pour gérer les décors, les droits à 
l’image  - aucun logo hormis Disney -  et les deux 
personnages. 

Mais quel émerveillement dans les yeux des enfants 
(60 au home et 180 à l’hôpital)  à la vue de Minnie et 
Mickey. Chaque enfant au home a reçu une photo, une 
peluche Pluto et des bonbons ; du vrai bonheur . Un 
"food truck” proposant des pâtes et une charrette 
“glaces Carette” étaient de la partie pour  encore plus 
faire briller les yeux des enfants. 

Le journal Le Soir a couvert l’événement  au niveau 
médiatique pour le Brabant Wallon. Cette action a 
coûté 2.500 euros



Clubs News Special Olympics - Healthy Athletes Program

Een welgemeende Dank u, van het hele Special Olympics Belgium 
team, voor de 37e Nationale Spelen, die ONVERGETELIJK waren!


Dankzij uw hulp, uw glimlach, uw vrijgevigheid, uw aanwezigheid, 
uw high fives, uw energie ... sloeg deze 


40ste verjaardag editie alle records..

 

3441 atleten en 62 unified partners, 

319 deelnemende clubs, 1147 gouden medailles


 

393 gezinnen (tegenover 358 vorig jaar)


 

Meer dan 3500 medische screenings (tegenover 3100 vorig jaar) verspreid over 


8 disciplines van het Healthy Athletes Program

 


3641 vrijwilligers (tegenover 2930 vorig jaar)

 


10 000 bezoekers

 


Een groeiend aantal publieke figuren, politici, sport persoonlijkheden

 

Een uitgebreide berichtgeving in de media voor een totale waarde van 3.495.461,74 € 

(buiten televisie en radio)


 

Maar bovenal ... een onvergetelijke glimlach op de gezichten van de atleten.


 

En een schitterende zon 😀   

DANK U ... en tot ziens op een Play Unified evenement ! 

Véronique
Véronique Falque
Marketing/Sponsoring Assistant FR

Best of foto's : click hier !

Verschillende clubs in het 

District assisteerde de 

Healthy Athletes Program  

van de Special Olympics 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fspecialolympicsbe%2Falbums&data=02%7C01%7C%7C8fb0a824edd54fa5166408d6ef22c805%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959329993786922&sdata=6Dm7DNSpNiW0HXz%2Fy0VYaT%2B8vCOVRfwlx%2F58N2qZgcQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fspecialolympicsbe%2Falbums&data=02%7C01%7C%7C8fb0a824edd54fa5166408d6ef22c805%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959329993786922&sdata=6Dm7DNSpNiW0HXz%2Fy0VYaT%2B8vCOVRfwlx%2F58N2qZgcQ%3D&reserved=0



