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Oproep tot kandidaatstelling. Voor de verkiezingen op zaterdag 23 mei 2020
GLT in ons district. Het GLT maakt deel uit van het GAT
2 avril 2020. Wereld autisme dag

De verkiezingen 
tijdens de Conventie van 2020...  
Wat heb ik daarmee te maken?
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In de District News van februari en maart publiceren 
wij een oproep tot kandidaatstelling voor de 
posities van gouverneur, 1° vicegouverneur en 2e 
vicegouverneur 2020-2021. 

Je kunt je daar natuurlijk niets van aantrekken, maar 
het gaat zoals in de politiek: je kunt die links laten 
liggen, maar ze houdt zich toch met jou bezig – of zou 
dat moeten. Want de dagelijkse leiding van ons district 
is in handen van de gouverneur, de vicegouverneurs 
en het kabinet (het team rond de gouverneur) en 
dat heeft invloed op ons leven als Lion. Behalve de 
vicegouverneurs telt het team de Immediate Past 
gouverneur, de zonevoorzitters, de secretaris, de 
penningmeester, de verantwoordelijken van het Global 
Membership Team, van het Global Service Team en 
van het Global Leadership Team (de opleidingen), plus 
de vertegenwoordigers van de verschillende nationale 
commissies. Samen zorgen zij ervoor dat de clubs 
worden beheerd volgens de principes van de vereniging 
en dat de bijdragen worden geïnd en toegewezen aan 
de juiste begunstigden. Zij leggen de prioriteiten vast, 
sluiten partnerships af en staan klaar om de clubs te 
helpen om hun objectieven te bereiken. Dit gezamenlijk 
beheer is de cement die de clubs bijeenhoudt.

Centraal daarbij staat de gouverneur, die de 
verschillende actoren moet inspireren en aansturen. 
Om dat tot een goed einde te brengen zijn er 
verschillende opleidingen beschikbaar en komt er veel 
informatie uit Oak Brook, uit de vergaderingen van de 

gouverneursraad en uit het bezoek aan de clubs. Maar 
voorop staan toch de persoonlijke kwaliteiten, die er de 
leider van maken die ons district nodig heeft.

Maar hoe kun je weten of de kandidaten bij deze 
verkiezingen de capaciteiten hebben die de clubs en 
de leden belangrijk vinden? Welnu, door een persoonlijk 
contact, indien mogelijk, of via uw zonevoorzitter - die 
ze kent van de kabinetsvergaderingen - of door eens 
te kijken naar hun CV op de site van het district, in de 
maand die voorafgaat aan de verkiezingen, of tenslotte 
door te komen luisteren naar hun toespraken tijdens de 
conventie van 23 mei.

Maar daar houdt het niet op. De eisen in de statuten 
maken dat maar een beperkte groep leden aanspraak 
kan maken op de positie van gouverneur, maar daar 
staat tegenover dat elk lid met enige ervaring een rol 
kan spelen in het kabinet. Een echte Lion accepteert de 
taken die hem of haar worden voorgesteld en het goed 
functioneren van het District bevorderen. Nu in de 
clubs verkiezingen op komst zijn, denk eens terug aan je 
Lions-erecode en dit engagement “Furthermore, I will 
help the club by actively serving on committees and in 
other capacities where my efforts are needed”. Neem 
zo’n taak op, dat komt je motivatie als Lion ten goede.

Zorg dus ervoor dat je de volgende gouverneur kent 
VOOR de verkiezing en wees solidair ERNA, zodat 
het nieuwe programma in alle sereniteit kan worden 
uitgevoerd en de gouverneur zich gesteund en omringd 
zal voelen.

De verkiezingen tijdens de Conventie van 
2020... Wat heb ik daarmee te maken?
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Ghislaine Estiévenart

LC Bruxelles Aurore 
Gouverneur 2019-2020  

District 112C
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De geselecteerde kandidaten kunnen zich laten voorstellen 
tijdens de conventie door een persoon van hun keuze 
(niet meer dan 3 minuten) en kunnen ook persoonlijk hun 
kandidatuur toelichten (maximum 5 minuten).

Elke kandidaat voor de functie van gouverneur moet:
•  Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het 

charter ontvangen heeft en in orde is met haar district
•  De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of  

van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district
•  Op dit ogenblik de functie van eerste vicegouverneur 

bekleden van het district waarvoor de kandidatuur  
wordt ingediend.

Elke kandidaat voor de functie van eerste 
districtsvicegouverneur moet:
•  Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het 

charter ontvangen heeft en in orde is met haar district
•  De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of  

van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district
•  Op dit ogenblik de functie van tweede vicegouverneur 

bekleden van het district waarvoor de kandidatuur wordt 
ingediend.

Elke kandidaat voor de functie van tweede 
districtsvicegouverneur moet: 
•  Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het 

charter ontvangen heeft en in orde is met haar district
•  De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of  

van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district
•  Op het moment van het opnemen van de functie van tweede 

vicegouverneur van het district de functie hebben bekleed van:
  Voorzitter van een Lions club gedurende een compleet 
mandaat, of een groot deel daarvan, en bestuurslid van  
een Lions club gedurende minstens twee extra jaren, én
  Zonevoorzitter of regionaal voorzitter, of secretaris  
en/of penningmeester van het district gedurende  
minstens een mandaat of een groot deel ervan.

  Geen enkele van de genoemde functies mag gecumuleerd 
worden met een andere.

Oproep tot kandidaat- 
stelling voor de verkiezingen 
tijdens de Districts- 
conventie van 112C

De kandidaten worden verzocht zich kenbaar te maken door, enerzijds, 
het indienen van een curriculum vitae, waaruit blijkt dat de kandidatuur 
conform is met de vereisten van de functie waarnaar gesolliciteerd 
wordt, en anderzijds een brief van hun club ter ondersteuning, en dit 
vóór 20 maart 2020 om middernacht. De dossiers met de sollicitaties 
moeten worden opgestuurd naar de secretaris-generaal van het district, 
Sebastiaan Temmermans, met kopie aan de gouverneur van het district, 
Ghislaine Estiévenart. De kandidaturen zullen vervolgens worden 
voorgelegd aan de Nationale Benoemingscommissie die de geldigheid 
ervan zal controleren

OP ZATERDAG 23.05.2020



Ons district heeft een Facebook-pagina 
naast een website en een maandelijkse 
nieuwsbrief om u op de hoogte te houden 
van wat er bij ons gebeurt.

De Facebook-pagina dient als platform 
voor clubs die een evenement willen 
aankondigen.

AARZEL NIET OM UW 
UITNODIGINGEN, 
FOTO’S VAN 
EVENEMENTEN OF 
BEZOEKEN AAN EEN 
SOCIAAL WERK 

in JPG-vorm te sturen naar 
alainbienvenu@msn.com  
die voor het posten ervan  
zal zorgen.

ONZE FACEBOOK-
PAGINA

KLIK HIER!
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Ons district  
heeft een 
Facebook-pagina

ONZE FACEBOOK-PAGINA

https://www.facebook.com/LC112c
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GLT in ons district

Het GLT (Global Leadership Team) 
maakt deel uit van het GAT (Global 
Action Team)

De kerntaak is naar de clubs  
te luisteren en ze bij te staan.

Uitdaging:

01 • Toename van Lions die  
de trainingen volgen

•  Motivatie binnen de club

•  Voorwaarde om bepaalde  
officiele functies te bekleden

•  Zelftraining aanmoedigen  
(Lionssites) zie de links.

02 • Peters samenbrengen om nieuwe 
leden aan te moedigen en op te leiden.

03 • Training in de club 

•  E-books bezorgen voor elke  
officiële functie

•  Training on demand en volgens  
de behoefte

•  Lions Quiz

04 • Potentiële leaders motiveren

05 • Site van het district uitbouwen  
in het kader van de trainingen.

06 • Training handhaven van  
de Zonevoorzitters Lions Guides,  
nieuwe Lions

HET IS VOORAL 
TEAMWORK 

Trainers voor onze zones 

Jean-Luc Savenberg  
LC Bruxelles Millenium 
Zone 11

Rita Cornet  
LC Woluwe Constellation 
Zone 12

Vasile Cirlig / Terry Davidson  
LC Brussels Heraldic 
Zone 22

Ioana Covaci  
LC Brussel Hoofdstad 
Zone 31

Myriam Van Winghe  
LC Etterbeek Mérode 
Zone 42

Paul Glorian  
LC Braine l’Alleud 
Zone 51

Claude Kalbusch  
LC Wavre 
Zone 52

Jean Cambier 
Zone 41 

VOORBIJE TRAININGEN

•  Training Zonevoorzitters:  
29 en 30 juni 2019

•  Opleiding voor trainers van 
de Voorzitters, Secretarissen, 
Penningmeesters: 31 augustus 2019 

•  Opleiding voor trainers van GST,  
GLT en GMT verantwoordelijken:  
19 october 2019

Clubofficials namen deel aan  
de training in october en november:  
+/- 40 deelnemers 

GEPLANDE TRAININGEN

•  Training nieuwe leden, kandidaatleden, 
en peters: 21 maart 2O20 van 00:09 
tot 12:30 in het Lionshuis, 90 Avenue 
Houba de Strooper, Laeken

•  Training van Certified Lions Guides (op 
uitnodiging) 28 maart, hele dag, samen 
met District D die de lokatie nog zal 
bepalen.

•  Training voor Zonevoorzitters, 
Clubvoorzitters, Secretarissen en 
Penningmeesters, Begin juni, na 
bevestiging van de nieuwe officials

Verantwoordelijken GLT voor 2019-2020: 
Jean Cambier en Marc Allaer.

Het eerste jaar wordt meer beschouwd 
als een onderzoek- en analyseperiode, 
met “trial and error” Het doel is naar de 
clubs te luisteren en ze bij te staan.

• TOT UW DIENST, JEAN CAMBIER

LEARNING CENTER

MY LION

TRAINING-MATERIALS

LIONS BELGIUM

KLIK HIER!

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-
members/resource-center/lions-learning-
center

http://www.mylion.org/inside-my-lion/?language=en

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-
members/resource-center/zone-chairperson-
training-materials

https://www.lionsbelgium.be

Informatie:

De lessen die we hieruit trekken zullen 
ons helpen de methodes en tools op 
punt te stellen.

EEN PAAR LINKS VOOR  
ON-LINE TRAINING

Lions Trainingscenter:

GLT • 06

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
http://www.mylion.org/inside-my-lion/?language=en
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsbelgium.be
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Gelukkig telde  
februari 29 dagen !

LC Wavre organiseerde op 15 februari een “Marche Caritative” van 5 km  
(terugkeer met bus). Er was veel belangstelling met een verslag van het JT team 
van RTBF. Onze Gouverneur, Lionsleden, een wandelclub en inwoners van Waver,  
wel een honderdtal mensen werden getracteerd op koffie met croissants.

Opgemerkte deelname van Jean Marie 
Van Butsele, van LC Woluwe Saint-Pierre 
4 Bras, die door loopt tot in Rome waar 
hij officieel verwelkomd wordt door de 
Belgische Ambassadeur bij de Heilige 
Stoel en door een delegatie van het 
Vaticaan. Een tocht van 1.610 km met 
aankomst op 25 maart over de Grand 
Saint Bernard met dagmarsen van  
40 tot 50 km.

Oud-gendarme bij de BSR, zette hij zich 
in voor jongeren op drift en nam hen 
mee op bergtochten. Hij beëindigde zijn 
carrière bij de DIV in ex-Joegoslavië met 
het identificeren van slachtoffers.

Doel : 30.000 € inzamelen voor het 
Lennox Fonds en “Mes mains pour Toi” en 
ons LCIF. 

Noteer dat 1/3 van de giften naar LCIF 
gaat, specifiek om ter hulp te komen 
bij natuurrampen.

Reeds bij de eerste etappe in Fosses-la 
-Ville verzorgt de plaatselijke Lions Club 
een feestmaal om geld in te zamelen.

Lions Clubs zorgen onderweg voor 
onderdak, een officiële ontvangst, 
aandacht van de media of organiseren 
grote fundraisingevents. 

Elke storting gaat naar een geblokkeerde 
rekening van het Koning Boudewijnfonds die 
recht geeft op fiscale aftrekbaarheid : 

BE10 0000 0000 0404 MET 
MEDEDELING 019/0600/00145. 

N.v.d.r.: Helaas werd dit prachtige initiatief na 915 kilometer 
onderbroken naderend Asti, gezien de beslissingen van 
de Italiaanse regering om de epidemie van coronavirus te 
bestrijden.

• CLAUDE KALBUSCH, LC WAVRE
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Op uitnodiging van de heer François-Xavier 
Ullens, stichter van de VZW “Coupole 
Bruxelloise de l’Autisme” bezochten leden 
van LC Jette St PIerre het dagverblijf 
“Estrada” te Jette dat autistische 
volwassenen opvangt  
in een gespecialiseerde structuur.

De VZW beschikt over twee gebouwen, 
Estrada en Concordet, met appartementen 
voor autistische jongeren en wordt al jaren 
gesteund door LC Jette St Pierre.

Deze tehuizen kwamen er door de 
volharding van ouders  van autistische 
kinderen om het plaatsgebrek in 
gehandicaptencentra op te vangen. In 
Estrada en Concordet leven ze zoals thuis.

De werkings - en personeelskosten worden 
gedragen door het Cocof maar er wordt 
beroep gedaan op alle mogelijke hulp voor 
bijkomende uitgaven. 26 gespecialiseerde 
opvoeders staan in voor de 15 bewoners.

 De meestal overgevoelige bewoners waren 
niet aanwezig bij de Porte Ouverte-Expo. 
We maakten kennis via hun foto’s en 
tekeningen en waren onder de indruk van 
hun creativiteit.

Het doel was ons te tonen dat ze hier 
genieten van een nomaal leven met goed 
gevulde dagen.

Er is een grote keuken en een moestuin. 
Maaltijden zijn belangrijk! Ze helpen met 
koken, knutselen, leren een PC gebruiken, 
doen aan sport, genieten indien nodig van 
logopedie en physiotherapie en er is een 
wellness met Snoezelruimte.

We zijn ons bewust van de verdienste 
van alle medewerkers. Ze kunnen op ons 
rekenen.

Opendeur in de “Coupole 
bruxelloise de l’autisme”

2 APRIL 2020

WERELD  
AUTISME DAG

• MAÏTÉ LANTHIN, LC JETTE SAINT-PIERRE 



Dank u en tot ziens in 
ons volgende nummer 
van District News
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http://www.lions112c.org/

