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Het is september : de kinderen gaan weer naar school en het 
Lionsjaar komt echt op gang, zelfs als de theorie wil dat het 
nieuwe jaar begint bij de afsluiting van de internationale 
conventie.  

September en oktober zullen in het teken staan van Cap 48.  
Op 7 september waren we bij de receptie staan van de rando-
moto in Walhain, en op 5 en 12 oktober zullen 15.000 
vrijwilligers, waaronder de Lions, zich inzetten voor de 
verkoop van post-it (u vindt details verder in deze District 
News). Talrijke gesponsorde sportieve activiteiten, met steun 
van een honderdtal bedrijven, plus subsidies van de overheid 
plus individuele donaties zullen ervoor zorgen dat het totaal 
van de fondsenwerving nog zal stijgen. Op 13 oktober wordt 
tijdens een afsluitende avond, geanimeerd door Key Adams 
en uitgezonden door RTBF, de balans opgemaakt van deze 
operatie. 

Waarom mobiliseren we ons voor Cap 48? Omdat in België 
15% van de bevolking is getroffen door een handicap, méér 
dan 1.6 miljoen personen. In 80% van de gevallen is de 
handicap opgelopen in de loop van hun leven. 

Dank zij financiële steun kan Cap 48 initiatieven bevorderen 
voor de inclusie van gehandicapten en van jongeren in 
moeilijkheden (45.000 minderjarigen zijn erbij betrokken). 

De zakjes met de post-its van Cap 48 zijn dit jaar gemaakt in 
ondernemingen voor aangepast werk (OAW). Deze 
ondernemingen hebben als sociale opdracht om de inclusie 
van personen met een handicap te bevorderen door het 
creëren van arbeidsomstandigheden die een professionele 
activiteit op hun maat mogelijk maken. 

De jongste kinderen zullen gemakkelijk het kleine harige 
mannetje herkennen op de verpakking van de post-its. De 
tekenaar Pierre Bailly heeft toelating gegeven om dit 
stripfiguurtje, ‘Petit Poilu’, erop te drukken. 

Met de opbrengst van 2018 zijn 167 projecten gefinancierd. 
Drie daarvan moeten we hier melden: het medisch onderzoek 
naar de polyartritis (516 patiënten worden in een vroeg 
stadium opgevolgd en 70%  blijft in remissie na  

36 maanden), ‘de school voor iedereen’ (14 scholen en 2 
cursussen voor sociale promotie werden toegankelijk 
gemaakt en 10 inclusieve klassen werden opgericht) en ‘Cap 
sur le sport’ (3 coaches met een beperking werden 
aangeworven binnen drie revalidatiecentra, 51 multisport-
stoelen en handbikes werden geleverd aan de centra, 46 
‘handisportieve’ zittingen worden elke week georganiseerd, 
450 personen hebben zich kunnen laten testen of hebben een 
sportieve activiteit kunnen voortzetten, sinds de start van het 
project). U vindt meer details over de gefinancierde projecten 
op de site www.cap48.be. 

De informatie in dit editoriaal komt trouwens grotendeels uit 
het persdossier van Cap 48. 

“ Waarom mobiliseren we ons voor Cap 48? 
Omdat in België 15% van de bevolking is 
getroffen door een handicap, méér dan 1.6 
miljoen personen.” 

In de volgende uitgaven zullen we het hebben over de 
inzameling voor de Voedselbanken, over een plan ten gunste 
van Viva for Life, over de Rode Neuzen (verkoop van 
Smurfen met een rode neus, gesteund van VTM, Q-Music en 
Belfius ten bate van projecten voor jongeren), over Christmas 
at Home en de acties voor diabetessensibilisering, en, niet te 
vergeten, de Lions Clubs International Foundation (LCIF). 
       
     

    Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  
    Gouverneur in functie 
 

Edito 

Nieuws over de organisatie van ons district :


Op 27 augustus zijn de kandidaten 
gepresenteerd aan Oak Brook die 

geselecteerd werden volgens de procedure 
van de internationale statuten in het geval van 

een vacature van één of meerdere functies. 
Het gaat om Ghislaine Estiévenart (L.C 
Bruxelles Aurore) voor de positie van 
Districtsgouverneur,  Marc Allaer (L.C. 

Argenteuil) als 1°r Vicegouverneur en John 
Stoefs (L.C. Bruxelles Centenaire) als  


2° Vicegouverneur. 


Wij wachten op de beslissing van Oak Brook.


http://www.cap48.be


Une fois de plus CAP 48 fait appel à l’expérience des Lions 
Clubs du district C pour organiser la gestion des caisses et 
des parkings au centre sportif de Walhain dans le Brabant 
wallon. 
 
Dès 10.30 h, sous un ciel bleu, 16 lions fidèles à leur devise 
‘’We serve’’ sont sur le terrain pour accueillir les colonnes de 
motards qui soutiennent la campagne CAP48. 
 
12.00 h les premiers motards apparaissent. Arrêt aux caisses, 
chaque motard apporte sa contribution de 15 € pour la 
campagne CAP48. Ils sont ensuite dirigés, par les lions, vers 
les différents parkings. 
 
14.00 h départ des 300 motards vers Le WEX à Marche en 
Famenne où ils seront accueillis par les lions du district D. 
 
Je remercie le LC Wavre pour leur importante présence, le 
LC Uccle Kauwberg, le LC Genappe Val de Dyle, le LC 
Brussels Country, le LC Vilvoorde, le LC Rixensart Family.  

Tous mes remerciements vont également au LC Gembloux 
du district D pour leur aide. Sans oublier la présence de notre 
gouverneure Ghislaine Estievenart. 

La campagne CAP48 continue par la vente des post-it par 
les Lions les 5 et 12 octobre 2019. Je lance un appel aux 
clubs du district C qui n’ont pas encore répondu quant à 
leur participation à la campagne CAP48. Vous avez 3 
possibilités : 
  
• Vous vendez des post it dans les magasins Delhaize ou 

autres. 
• Vous achetez des post it pour les donner à vos œuvres 

ou lors de Christmas at homes. 
• Vous faites un don sur le compte BE79 9501 5113 5833  

Communiquez-moi votre choix. Les personnes 
handicapées et les jeunes en difficulté ont besoin de votre 
participation. 

Je reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Claude Douhet 
Responsable CAP48 District C  
Tél 0476/59.20.49  
claude.douhet@skynet.be  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LCIF heeft aan de plaatselijke Lions een toelage voor grote rampen van 100 000 USD toegekend om de 
reddingsoperaties op de Bahamas te ondersteunen. De orkaan Dorian verwoestte er de eilanden Grand 
Bahama en Abaco. Duizenden zijn dakloos. Meer dan 30 mensen verloren het leven en dit cijfer zal nog 
oplopen. Deze orkaan van categorie 5 teisterde eind vorige week de Bahama’s met een kracht van 295 km/u 
en windstoten tot 350 km/u.  

Hiermee is het record gebroken van de grootste Atlantische storm die ooit aan land kwam. Dank zij uw 
vrijgevigheid verzekert het LCIF de aanwezigheid van Lions die constant klaar staan waar onze hulp het 
meest dringend is.  

Uw geldelijke bijdrage kan het verschil maken bij deze uiterst urgente hulpverlening. 

VANDAAG DE BAHAMAS, MORGEN CANADA EN OVERMORGEN BIJ ONS? 
LCIF biedt eerste en tweede rangshulp bij grote rampen. 

U kunt uw bijdrage leveren aan deze hulpverlening door storting op de rekening LCIF  
van ons District BE63 9501 6112 4308 

Als u beslist uw steentje bij te dragen moet u weten dat een gift van 1€ = 1€ hulp.  
Deze financiële noodhulp gaat niet via de overheid maar wordt direct verdeeld door de lokale Lions Clubs 

Michel Amand  
Coordinator LCIF  
District 112C 

LCIF  Orkaan Dorian



Wie zijn die vrijwilligers? Man of vrouw, dat speelt geen rol op het niveau van de aantallen: 
er zijn quasi-evenveel mannen als vrouwen die vrijwilligerswerk doen. Maar ze krijgen niet 
altijd dezelfde taken toebedeeld. 

Vooral als je het vrijwilligerswerk opdeelt in drie types stel je grote verschillen vast: de 
leidende functies en de taken die een gekwalificeerd of semi-gekwalificeerd werk vragen 
komen vaak terecht bij mannelijke vrijwilligers, terwijl taken in de dienstensector veel 
frequenter door vrouwen worden verzorgd. Mannen zijn ook beter vertegenwoordigd in de 
sportsector terwijl vrouwen zich meer inzetten op het gebied van opvoeding, opleiding en 
onderzoek, evenals in religieuze organisaties. 

Wat kan verrassen: er is geen wezenlijk verschil tussen de beide geslachten in de sectoren van de gezondheidszorg en van de 
sociale dienstverlening, terwijl vrouwen toch de reputatie hebben actiever te zijn als het gaat om hulpverlening aan mensen. 

Als we de leeftijd in kaart brengen stellen we vast dat de vrijwillige inzet in België een licht stijgende en vervolgens licht 
dalende curve vertoont, met een toename van de vrijwilligers tussen 15 en 50 jaar, gevolgd door een progressieve daling. Maar 
de kloof is niet groot en alle leeftijdsgroepen blijven dicht bij het algemeen gemiddelde, tot de leeftijd van 75 jaar, waarna de 
vrijwillige prestaties fors beginnen af te nemen. 

In tegenstelling tot wat je vaak hoort zijn de senioren naar verhouding niet talrijker bij de inzet als vrijwilliger. De analyse 
toont aan dat de 60-plussers niet oververtegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk, in verhouding tot hun aandeel in de 
Belgische bevolking. Het gemiddelde van deze groep wordt wel negatief beïnvloed door de afname van de inzet van de        
75-plussers, maar zelfs zonder dat element is het niet hoger dan bij jongere leeftijdsgroepen. 

In zijn geheel genomen zijn de verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen niet erg opvallend maar het voluntariaat in Brussel 
vertoont toch wel een bijzonder profiel. De hoofdstad valt op door een globaal zwakkere graad van vrijwilligerswerk. 

Door de veroudering van de bevolking vertegenwoordigen de senioren, in absolute cijfers, toch de grootste groep vrijwilligers, 
wat kan verklaren waarom ze de indruk geven oververtegenwoordigd te zijn: ongeveer één op de vier Belgische vrijwilligers is 
zestigplusser. Het blijkt bovendien dat mensen met een job significant meer onverplicht werk uit vrije wil op zich nemen dan 
andere categorieën, met uitzondering van de studenten. Mensen die in het professionele leven staan vertegenwoordigen 
namelijk 57% van het totaal aantal volontairs. 

We zien ook een verschil in de vergelijking tussen leeftijd en intensiteit van het vrijwilligerswerk: jongeren van 20 tot 24 jaar 
spenderen er het meeste tijd aan. Daarna zakt het aantal uren inzet, langzaam maar zeker, naarmate de jongvolwassenen meer 
tijd investeren in hun familiale en professionele leven. Het cijfer gaat weer omhoog vanaf de leeftijd van 55 jaar, wanneer veel 
mensen weer meer vrije tijd beginnen te hebben. 

DOSSIER     HET VRIJWILLIGERSWERK IN BELGIË (2/3)




En hoe zit het op het niveau van ons district? Wat we constateren valt niet te ontkennen en is zelfs verontrustend! De 
analyse toont aan dat de zestigplussers 58% uitmaken van het geheel, maar dat slechts 1% in de groep van 15/29 valt. Het 
enige positieve, als dat een troost mag zijn, is de vaststelling dat de tendens op nationaal niveau bijna identiek is. 

Wordt vervolgd . . .  

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN – Commission Communication 
Bron : Boudewijnstichting, « Vrijwilligerswerk in België, Kerncijfers en analyse » 2015 

 

 



 

U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te 
registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden nu al registreren door u aan te melden op het 
MyMinfin-portaal. 

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking 
van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in 
België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).  

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om 
wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat: 

1. binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele 
informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de 
uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen; 

2. er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot 
die informatie te vereenvoudigen. 

De Wet voorziet aldus in de verplichting voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate 
en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en  
voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te 
sturen. 

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke 
begunstigden, zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot  
€ 50.000. 

Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk 
orgaan van de voor de informatieplichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij 
ontstentenis van een beheerscomité, deelnemen aan hun effectief beleid. 

Voor meer informatie klik op de link : https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE VZW!



 

La consultation du Docteur 
Guy Dembour à l’honneur 

Pour sa première réunion de rentrée, les membres du 
Lions Club Woluwe Constellations ont souhaité 
honorer le Docteur Guy Dembour, une personne 
exceptionnelle et généreuse. 

En 2001, ce cardiologue en pédiatrie souhaitait mettre 
sur pied, aux Cliniques Universitaires Saint Luc, une 
consultation multidisciplinaire destinée aux enfants 
atteints de Trisomie 21. Notre club encore en 
formation se lance dans cette aventure et la première 
consultation se tient le 16 octobre 2001. 
 

D’abord trimestrielle, la consultation devient 
bimensuelle, avec l’aide de membres du club et d’amis 
bénévoles, présents une demi-journée par semaine 
pour accueillir familles et enfants et les véhiculer dans 
les différents services de St Luc. Majoritairement 
consacrée à la Trisomie 21, elle accueille aussi les 
enfants atteints d’autres pathologies : Marfan, 
Williams, Microdélétion 22. 

Cette œuvre principale du club a été récompensée en 
2008 par la Commission Œuvre Nationale d’un 
montant de 5000 euros. 

En ce début septembre, le club a souhaité remercier 
Guy Dembour pour son engagement, en présence des 
bénévoles. Hugues Angot, Secrétaire Général du 
Multidistrict lui a remis un Melvin Jones amplement 
mérité. L’émotion était au rendez-vous. 

Les membres du LC Woluwe Constellations 

Clubs News      LC Woluwe Constellations


