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Specialty Club. Aanvraag van de charter bij het internationale hoofdkantoor
Lions Club Jette Saint-Pierre gaat door met zijn acties gedurende de COVID 19 crisis
Lions Club Asse. Lions schenken tien nieuwe laptops voor scholen
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Veel mensen zijn me komen zeggen dat er in het 
jaar van mijn gouverneurschap nogal wat ongewone 
dingen gebeurd zijn. Het begon al onder moeilijke 
omstandigheden, van onzekerheid en tijdsdruk, en het 
eindigt onder de dreigende wolken van Covid 19. 

WAT MOETEN WE ERVAN DENKEN ?

In het vakje ‘gerealiseerd’ kan ons district aanvinken dat 
we deelgenomen hebben aan de grote campagnes van het 
begin van het jaar (Cap48, Warmste Week, Voedselbanken, 
Viva For Life), met het gebruikelijke succes, en zelfs een 
beetje beter. Verder zijn onze clubs de senioren gaan 
opzoeken met Kerstmis, met een mooie actie ‘Christmas 
at Homes’ en de rol van LCIF werd in de verf gezet met een 
informatie- en een fundraisingcampagne. En, vooral, we 
hebben ons steentje bijgedragen aan de strijd tegen het 
coronavirus, zowel op districtsniveau als in de clubs, door 
de aankoop van beschermingsmateriaal en educatieve 
hulpmiddelen en door financiële hulp aan Artsen 
zonder Grenzen, aan de ziekenhuizen en aan partners in 
moeilijkheden. 

Een ander positief punt dat we mogen vermelden is de 
constructieve dialoog die het mogelijk gemaakt heeft dat 
de ‘troïka’ (gouverneur en vicegouverneurs) kon werken in 
een geest van continuïteit, door bakens uit te zetten in de 
domeinen van communicatie, opleiding, ledenbestand en 
steun aan LCIF, goed voor de plannen op lange termijn. We 
hebben de clubs bezocht die we konden bezoeken vóór de 
lockdown en met de andere clubs hebben we contacten 
gelegd (videoconferentie, telefoon of andere), waardoor we 
voor elke club een gegevensfiche konden opstellen, een hulp 
voor de toekomstige teams.

Alle kabinetsvergaderingen zijn kunnen doorgaan, als 
fysieke bijeenkomst of via videoconferentie, zodat het 
contact tussen de verantwoordelijken voor de commissies 
en de zonevoorzitters werd bestendigd.

We hebben een goede kandidate kunnen presenteren voor 
de nationale Young Ambassador Awards wedstrijd die ook 
plaatsgevonden heeft via videoconferentie.

En de administratie van het district is niet vergeten: we 
hebben (eindelijk) een vzw opgericht en de statuten van het 
district daaraan aangepast.

Tenslotte, en niet onbelangrijk: het jaar eindigt met de 
charteruitreiking van de eerste Specialty Club.

Natuurlijk heeft de coronapandemie ook gezorgd voor de 
nodige frustraties: de wedstrijd van de Vredesposters is 
niet kunnen doorgaan, ondanks de moeite die sommige 
clubs zich hebben getroost, het Youth Camp & Exchange 
programma is moeten geannuleerd worden en de acties 
voor de opsporing van diabetes zijn opgeschort.

We hebben de 20 km van Brussel niet kunnen lopen, want 
die werden ook geannuleerd, maar we hebben wel een app 
ontwikkeld waarmee we ons voortaan gemakkelijk kunnen 
inschrijven en betalen voor dit type manifestatie.

Het congres van het district is niet doorgegaan maar we 
hebben de verkiezingen elektronisch georganiseerd wat 
geresulteerd heeft in massale deelname van de kiezers. We 
rekenen er dan ook op dat we een algemene vergadering 
van de vzw kunnen houden op 17 oktober en daar het woord 
kunnen geven aan diegenen die normaal gezien zich zouden 
hebben gepresenteerd tijdens het congres dat voorzien was 
op 23 mei.

Op diezelfde 17 oktober zal ik de gelegenheid hebben 
om iedereen te bedanken die zich ingezet heeft, zowel 
op districtsniveau als in de clubs, om te zorgen voor het 
duurzaam voortbestaan in dit buitengewone jaar. Zij hebben 
mij de energie gegeven die nodig was om de taak behoorlijk 
uit te voeren, ondanks de vele obstakels.

Verder wens ik de nieuw verkozen gouverneur en zijn team 
een sereen jaar toe waarin zij de plannen die ze voorbereid 
hebben zonder hindernis kunnen tot uitvoering brengen.

De balans opmaken van een ongewoon jaar...
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Ghislaine Estiévenart

LC Bruxelles Aurore 
Gouverneur 2019-2020  

District 112C
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Resultaten van 
de stemming  
van mei 2020

KANDIDATEN

GOEDKEURINGEN

Ja 94,12% (96 stemmen)

Nee 5,88% (6 stemmen)

Gouverneur :  
MARC ALLAER (1)

Ja 89,22% (91 stemmen)

Nee 10,78% (11 stemmen)

2d vice-gouverneur : 
JEAN-MARIE WILLEMS (3)

Ja 99,02% (101 stemmen)

Nee 0,98% (1 stemmen)

Ik ben het ermee eens dat vanaf het 
boekjaar 2020-2021 alle activa, bijdragen, 
begrotingen en jaarrekeningen van District 
112 C worden ondergebracht en beheerd 
door de VZW van Lions Club van District 
112 C - Belgium

Ja 94,12% (96 stemmen)

Nee 5,88% (6 stemmen)

1st vice-gouverneur : 
JOHN STOEFS (2)

Ja 99,02% (101 stemmen)

Nee 0,98% (1 stemmen)

Rekeningen gouverneur  
2018-2019 : ERIC BENOIT

Ja 98,04% (100 stemmen)

Nee 1,96% (2 stemmen)

Goedkeuring van de statuten van 
District 112 C 
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Specialty Club
DE EERSTE LIONS SPECIALTY CLUB  
VAN BELGIË HEEFT ZIJN CHARTER BIJ 
HET INTERNATIONALE HOOFDKANTOOR 
AANGEVRAAGD

Met trots en bevrijd van alle 
druk doorliep een twintigtal 
Lions alle formaliteiten 
die nodig waren voor de 
stichting van hun club.

De SBC (Specialty Benefits 
Club) heeft tot doel aan 
fondsenwerving te doen via 
de professionele activiteiten 
van clubleden die een sociale 
dimensie wensen toe te 
voegen aan hun bedrijf.

Dus ook mecenaat (David 
Crustin toekomstig 
stichtend voorzitter)

De leden vergaderen op de 
zetel van hun club in Grez-
Doiceau, Golf du Bercuit. U 
kunt met ze kennismaken 
tijdens de overhandiging van 
de oorkonde. The place to 
be ! Uitnodiging volgt.

Het programma Specialty Clubs werd 
gelanceerd in augustus 2017, speciaal om leden 
die dezelfde passie delen de gelegenheid te 
geven zich samen ten dienste te stellen op een 
hoger niveau.

De oprichting van dit type club in België kwam 
er dankzij de hardnekkigheid van Frédéric 
Cornard. Hij is gelukkig geslaagd te zijn in zijn 
opzet ondanks alle problemen zelfs binnen het 
district. Angst voor vernieuwing ? Spijtig.

Eric Benoit, toenmalig Districtsgouverneur, 
begreep en steunde dit initiatief. 

Het oprichten van dit type club heeft één enkel 
doel : Dienstbaarheid. Met respect voor de 
statuten en tools van Lions International.

Er staat een ander project voor een Specialty Club door Frédéric en Alain 
Bienvenu in de steigers. Wordt vervolgd…  
Informatie: specialtyclubs@lionsclubs.org
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Lions Club Jette Saint-Pierre gaat, net zoals alle 
andere clubs van MD 112C, door met zijn acties 
gedurende de COVID 19 crisis.

Bovenop een gift van 1000 € voor de aankoop 
van beademingstoestellen door het CHU 
Saint Pierre, schonk onze voorzitter André-
Hubert André Dumont en zijn comité aan de 
burgemeester van Jette Hervé Doyen 10 000 
schorten bestemd voor het gemeentepersoneel.

De aankoop van dit materiaal werd bekostigd 
met de opbrengst van de activiteiten van dit 
jaar.  

Dank zij alle Clubleden en de deelnemers aan 
onze acties heeft LC Jette Saint-Pierre met 
name ook de senioren kunnen bijstaan tijdens de 
lockdown.

Het motto van de Lions Clubs « We Serve » laat 
zich bijzonder gelden in de uitzonderlijke context 
waarin we nu leven en zo willen we laten zien dat 
we klaar staan om u te helpen. 

De acties van de Lions 
Club Jette Saint-Pierre



Enkele leden van serviceclub Lions 
uit Asse zochten maandag het 
gemeentebestuur van Buggenhout op 
om er laptops te schenken. De vereniging 
gaat hiermee in op de oproep van de 
gemeente om laptops te bezorgen.

“Een tijdje geleden lanceerden we een 
oproep voor laptops, omdat elk kind recht 
heeft op onderwijs”, zegt Dirk Lissens 
van de Sociale Dienst van de gemeente. 
“Voor het huidige afstandsonderwijs is 
een computer onontbeerlijk, maar veel 
kinderen en jongeren blijken daar toch niet 
over te beschikken. Via een oproep wilden 
we voor een oplossing zorgen.”

De Sociale Dienst startte een inzameling 
en die was al een succes. Heel wat 
nieuwe en gebruikte laptops werden 
binnen gebracht. “In totaal gaat het op 
dit moment om 29 laptops waarvan er 
al vijftien geschonken zijn aan kinderen 
zonder laptop via een samenwerking met 
de scholen”, zegt Lissens. “Maar het stopt 
nog niet, want nu schenkt ook Lions nog 
eens tien laptops.”
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Lions schenken tien nieuwe 
laptops voor scholen

• NELE DOOMS,
25 MEI 2020
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Dank u en tot ziens in 
ons volgende nummer 
van District News


