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Together 
WE SERVE



De 102° Internationale Conventie van onze vereniging 
werd afgesloten op 9 juli. Wat moeten we daarvan 
onthouden? Zoals gebruikelijk was het een subtiele mix 
van administratieve formaliteiten (verkiezing van de 
voorzitter, vice-voorzitters en internationale directeurs), 
tradities (de parade en de vlaggenceremonie) en 
hoogstaande evenementen, maar ook inspirerende 
sprekers. Onder hen wil ik Tony Blair vermelden, maar 
vooral Bertrand Piccard, luchtvaartpionier (Solar Impulse) 
en psychiater, en Denis Mukwege, de beroemde 
Congolese gynaecoloog. 

Ik licht uit hun toespraken een paar punten die ons kunnen 
helpen in onze dagelijkse actie. 

Bertrand Piccard moedigde ons aan om onze pioniersgeest te ontwikkelen en steeds op zoek te gaan naar vernieuwing, in 
een geest van humanisme. En dus zekerheden en vooroordelen laten vallen. Wat Denis Mukwege betreft, wie is beter 
geplaatst om het mandaat van de eerste vrouwelijke internationale voorzitter van LCI af te sluiten? Wat een lofzang aan de 
vrouw die hij bracht! Wij hebben zijn oproep gehoord en zullen blijven ijveren voor de rol van vrouwen in ons district, 
zoals onze Immediate Past Governor Eric Benoit het ook al gedaan heeft. 

En dan komen we aan ons district. Wat is de situatie? Oak Brook heeft de verkiezingen gevalideerd en heeft de ingediende 
klacht afgewezen, maar wel met een aanbeveling dat we onze statuten moeten updaten, wat ook zal gebeuren. Daarmee 
wordt bevestigd dat de positie van gouverneur vacant is, want het mandaat van Eric Benoit liep af op 9 juli. Zoals al 
eerder aangekondigd wordt in dat geval de interim periode waargenomen door de eerste vicevoorzitter, in afwachting van 
de benoeming van een gouverneur door Oak Brook. Het ziet ernaar uit dat dit zal gebeurd zijn tegen het begin van het 
nieuwe schooljaar. 

“Bertrand Piccard moedigde ons aan om onze pioniersgeest te ontwikkelen en steeds op 
zoek te gaan naar vernieuwing, in een geest van humanisme.” 

Maar we hebben niet op Oak Brook gewacht om aan het werk te gaan. Einde mei werd een cabinet samengesteld zodat er 
tijd was om de strategie te ontwikkelen waarmee we al in juli van start wilden  gaan. Het organogram kunt u vinden op de 
internetsite van het district. 

De opleiding van de zonevoorzitters werd verzorgd op 29 en 30 juni en ik wil allen bedanken die eraan bijgedragen 
hebben dat deze twee dagen zowel inhoudelijk als educatief verrijkend waren. De opleiding van de clubofficials gebeurt 
dit jaar in de zones en voor elke zone zijn er al opleiders  gepolst. Deze zullen in augustus en oktober op hun beurt 
opgeleid worden zodat ze goed beslagen op het ijs komen. 

Het Membership Team zal de nadruk leggen op creativiteit, zoals Bertrand Piccard adviseerde, en op souplesse, zodat we 
onze leden een vereniging aanbieden die aan ieders behoeften voldoet, met respect voor continuïteit, maar zonder 
verlammende oude gewoontes. 

En daarmee komen we bij het cruciale van onze actie: dienstbetoon. Het is door samen te werken dat we kunnen 
vooruitgaan, de breuklijnen van uiteenlopende meningen wegwerken en een eersteklas imago presenteren aan het publiek. 
Ik kan u alleen maar aansporen om u in te zetten, zowel voor de acties van uw eigen club als voor de langlopende 
projecten met partners, zoals CAP 48. U zult trouwens verder in deze uitgave een oproep aan vrijwilligers vinden voor de 
rando-moto van 7 september. In de uitgave van september zullen we het hebben over de verkoop van Post-It en over de 
inzameling  voor de Voedselbanken. 

Wat onze vereniging sterker maakt dan een individuele vrijwilliger, dat is de kracht van de groep. 

  
Together we serve. 

Ghislaine Estiévenart 
LC Bruxelles Aurore 

   Gouverneur in functie 

Edito 



Velen onder u vragen zich af (of vragen aan ons) wat er 
gebeurd is met het dossier over de nieuwe gouverneur van 
ons district, sinds de informatie daarover in de District 
News van midden-juni. Hierbij dus de stand van zaken op 
de dag van vandaag. 

1. Wat betreft de klacht voor procedurefout, neergelegd door J.F.Hébrant, hebben wij begin juli kennis 
genomen van de officiële beslissing van LCI, waarin de klacht wordt geweigerd, zodat het resultaat van de 
verkiezingen geldig is, zelfs wanneer de statuten van het district (zoals die van alle andere Belgische 
districten) moeten worden aangepast aan de internationale statuten, in het bijzonder wat betreft de 
verplichting dat elke club in regel moet zijn met de bijdragen 15 dagen – en niet één dag – vóór de 
conventie om te mogen meestemmen. 

2. Echter, overwegende dat de post van Gouverneur 2019-2020 pas vacant wordt op het moment van de 
bekendmaking van de beslissing aangaande de klacht (zelfs wanneer destijds andere informatie de ronde 
deed), vragen de instanties van Oak Brook om de procedure opnieuw op te starten, die begin juni werd 
gelanceerd om te verhelpen dat er een vacature komt voor de post van Gouverneur. De modaliteiten van 
deze procedure zijn in Milaan in detail besproken met de juristen van LCI. 

In mijn rol als Immediate Past Governor is het mijn taak om deze procedure te organiseren, wat inhoudt dat een 
‘speciale’ vergadering belegd wordt van de leden van het cabinet en van de Past Governors van het district om 
een kandidatuur voor te leggen aan Oak Brook. Wij zullen gebruik maken van deze ‘speciale’ meeting om niet 
enkel een kandidaat voor te stellen voor de post van Gouverneur, maar ook kandidaten voor 1° en 2° 
Vicegouverneur, om zo alle eventuele vacatures op te vullen 

De datum van deze ‘speciale’ vergadering is vastgelegd op dinsdag 27 augustus. En Oak Brook heeft ons 
beloofd snel te zullen reageren op de voorgestelde kandidaturen voor de verschillende functies. 

Wij blijven u natuurlijk op de hoogte houden. 

Éric BENOIT 
Immediate Past-Governor 
District 112C 
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District News MEDEDELING AAN DE PENNINGMEESTERS 

REKENING IBAN BIC

LIONS CLUB 112C BELGIUM - algemene rekening BE02 9501 2110 5340 CTBKBEBX

DISTRICT 112C SUPPLIES BE72 9501 8112 6516 CTBKBEBX

OEUVRE GOUVERNEUR 112C BE90 9501 5113 5732 CTBKBEBX

DISTRICT 112C CAP48 BE79 9501 5113 5833 CTBKBEBX

DISTRICT 112C LCIF BE63 9501 6112 4308 CTBKBEBX

DISTRICT 112C RODE NEUZEN BE42 9501 3110 7454 CTBKBEBX

1) Nieuwe rekeningnummers na de overdracht van de rekeningen van ING naar Beobank

2) Verzending van de facturen voor het lidgeld van de leden met dezelfde  
gestructureerde mails als verleden jaar 

3) Herinnering : de afschriften van de lidgelden van Oak Brook van 30/6/2019 zullen 
binnenkort online zijn. De penningmeester wordt hierover met een mail  

verwittigd en hij kan dan deze afschriften op de site MyLCI terug vinden. 



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 du centre sportif 

rue Chapelle Ste-Anne à 1457 Walhain  
de 10.30 h à 16.00 h. 

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

Chers amis lions, CAP 48 a besoin de vous 
Contactez-nous avant le 15 août 

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. 

District News   CAP48 - CAMPAGNE 2019 
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In het Frans spreekt men over « volontariat » en « bénévolat ». 

In het Nederlands houden we het bij « vrijwilligerswerk » als we spreken over 
iemand die onbezoldigd prestaties levert ten dienste van zijn medemensen.  

In België werd in 2005 een « vrijwilligerswet » gestemd en voor de 
franstaligen de term « volontaire » gekozen. (volunteer (En), voluntario (Es), 
volontario (It)…) 

Volgens deze « vrijwilligerswet » is, kort samengevat, een « vrijwilliger » iemand die 

•   een activiteit uitoefent 
•   zonder loon 
•   zonder verplichting 
•   ten bate van anderen of van de gemeenschap 
•   buiten de normale arbeidscontext 
•   binnen een organisatie 

Wat moeten we ons in België voorstellen bij vrijwilligerswerk ? Wie zijn deze mannen of vrouwen die zich in meer of 
mindere mate inzetten bij vrijwillige activiteiten. De vrijwilliger wordt dikwijls voorgesteld als grijzend, welstellend, vol 
goede voornemens en paternalisme of als de « Dame Patronesse » van Jacques Brel die het breiwerk inruilde voor het 
mandje met eten. Wars van deze clichés, was men zich tot voor kort wél bewust van het bestaan van vijwilligers zonder, 
bij gebrek aan betrouwbare informatie, een idee te hebben over hun aantal. Op initiatief van de Koning 
Boudewijnstichting werd eind 2014 door de Federale Overheidsdienst Economie een luik « vrijwilligerswerk » 
toegevoegd aan de jaarlijkse peiling in verband met de werkkrachten. 10000 personen personen namen deel aan deze 
enquête en de gegevens werden verwerkt in een universitaire studie. De cijfers zullen u verbazen.  

Men schat dat in België meer dan 1.800 000 mensen zich, in de breedste zin van het woord, gratis inzetten bij organisaties 
en/of rechtstreeks ten bate van derden (informeel vrijwilligerswerk), waaronder 1.166.000, zijnde 12,50% van de 
Belgische bevolking ouder dan 15 jaar, gratis prestaties leveren in het kader van verenigingen. Deze worden dus, volgens 
voorgemoemde Belgische wet,  bestempeld als « vrijwilligers ». Dit, toch indrukwekkend, percentage ligt nog hoger bij 
overige studies, waarvan één op Europees vlak die, in 2011, uitkwam op een globaal resultaat (binnen en buiten 
verenigingen) van 26% voor België !


Wordt vervolgd… 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN – Commission Communication 

Bron : Koning Boudewijnstichting, Vrijwilligerswerk in België, kerncijfers, october 2015 

DOSSIER  VRIJWILLIGERSWERK IN BELGIË (1/3)
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Clubs News    Lions Heraldic handover dinner 

A feast of surprises at the Lions Heraldic handover dinner

Who, me ?  Yes Jaak, looking every bit a 
distinguised President as he  takes over the Lion’s 
collar from our friend Marc for a second term ( as 
well as this year being President of PMI in Belgium). 
Congratulations Jaak !

Reflecting on a productive Lions year. Past 
President Marc receives a platter of honor for his 
outstanding work in keeping the 2018-19 Lions 
Heraldic show on the road. A big thank you to you, 
Marc and to the entire team for lending a hand (or 
even two)! 

Second surprise announcement, a Birthday 
Girl ! Lion Robert’s wife Ingrid celebrates her 
passing into the age of wisdom with a craftily 
tailored vegetarian birthday cake designed to 
keep the calories down and the tastebuds 
singing.

Third surprise, a Moldavian wine tasting 
session: Thanks to Vladimir and Vasile we have 
the opportunity to taste a variety of delicious 
Moldavian wines shipped in especially for the 
occasion. Prospective member Sebastian and 
fiancée Mary (right) wonder what they 
parachuted into.

Fourth Surprise, Indian gourmet vegetarian delights from our genial 
hosts Varinder and Siemack who put on a tremendous Indian vegetarian 
culinary spread for Lions guests and announced a new Pop-Up restaurant 
coming to La Hulpe by the end of summer. Watch for the name “ Food 
with Varinder” (super pic, Siemack!)  

Wonderful tonight: Thanks for a great evening all, and the chance to 
celebrate the start of a new Lions year.


