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Beiroet en het leven van onze clubs
De onzorgvuldigheid en de onbekwaamheid
van sommigen ongeluk hebben gebracht waar
de levensomstandigheden reeds precair waren

Vorming Certified Lions Guide. Inschrijving
LC Asse steunt Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Het woord van onze district-GMT. Recept voor een succesvolle ledenwerving
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Beiroet en
het leven van onze clubs

Alsof de terug strengere COVID
maatregelen, de rode zones en de onzekere
nabije toekomst niet genoeg zouden
zijn, hebben de onzorgvuldigheid en de
onbekwaamheid van sommigen ongeluk
gebracht waar de levensomstandigheden
reeds precair waren.
Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021
District 112C

Onze vrienden in Beiroet bieden moedig het hoofd aan
een tsunami van vuur.
Wij steunen hen van harte.
Ons district 112C mobiliseert zich in nauwe
samenwerking met het multi district
Elke Lions die dat wenst, kan onmiddellijk actie
ondernemen, alleen of via zijn/ haar club. Elke euro die
via de twee onderstaande kanalen wordt gedoneerd,
komt in handen van een Libanese ontvanger in nood, in
de vorm van alles wat hij of zij op dit moment mist.
• LCIF Rekening BE90 9501 5113 5732 vermelden
«LEBANON-BEYROUTH».
• Rekening MEDICO BE92 2100 4306 5123: vermeld
« LEBANON « mogelijkheid tot belastingvrijstelling
voor elke schenking van 40 euro en meer.

Voor wat het leven van de clubs in ons District betreft,
staat alles op een laag pitje.
Ik vroeg de zonevoorzitters om polsslag te nemen,
om een inventaris te maken van elke club in het
district. We zullen dan samen kunnen reageren op
de tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen
(noodzaak van computertraining om videoconferenties
te volgen, de noodzaak om nieuwe methoden van
fondsenwerving te vinden, hoe we nieuwe mogelijkheden
kunnen vinden om de nieuwe behoeftigen in CoVid-19
te helpen, enz.).
De volgende kabinetsvergadering, gepland voor begin
september, zal ons in staat stellen om een klaar beeld te
hebben op alle gebieden, en om even klare strategieën
te ontwikkelen voor de specifieke uitdagingen waarop
de Lions moeten inspelen.
Laten we de moed niet zakken maar hoop blijven
koesteren, laten we niet vergeten dat het ongetwijfeld
in gecompliceerde en moeilijke tijden is dat Lions het
verschil kunnen maken.
LATEN WE DURVEN!
MEDEDOGEN TELT!
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Vorming Certified
Lions Guide

Inschrijving
Nam: 
Voornaam: 
Functie in de club: 

U bent een gecertificeerde lionsgids en wilt uw termijn
van drie jaar door de gouverneur laten verlengen.

Club: 

OF

E-mail: 

U bent clubpresident en wenst:
• Een nieuwe club de eerste jaren van hun activiteit helpen.
• Clubfunctionarissen en leden oriënteren en trainen.
• De groei en de ontwikkeling van een club aanmoedigen
en ondersteunen.
DAN NODIGT DISTRICT 112C GLT-TEAM U UIT VOOR
DE TRAINING GECERTIFICEERDE LIONS GIDS

GSM: 

Schrijft zich in voor de training "Gecertificeerde Lionsgids",
zaterdag 24 oktober 2020 Van 8u30 tot 13u00
gevolgd door een lichte lunch.
Hotel Van Der Valk Nivelles - Zuid
Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles

GECERTIFICEERDE LIONS GIDS
Gratise inschrijving: stuur naar
ZATERDAG 24 OKTOBER 2020
Van 8u30 tot 13u00 gevolgd door een lichte lunch
Hotel Van Der Valk Nivelles - Zuid
Chaussée de Mons 22 1400 Nivelles
Gratis inschrijving: stuur registratie
Naar uw GLT-coördinator: Christian Develer
christian.develer@gmail.com
0475 41 40 93

christian.develer@gmail.com
0475 41 40 93

WAARSCHUWING
Deelnemers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan de verklaring
wordt verzonden zodra ze zich hebben geregistreerd, om de inhoud van de training
productief te kunnen bespreken. Ze moeten tussen de 5 en 6 uur besteden aan het
bestuderen van de documentatie.
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Lions Club Asse steunt
Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus ondersteunt en
begeleidt, in de ruime regio rond Asse, mensen met een psychische en
psychiatrische kwetsbaarheid. Kinderen en jongeren, volwassen en
ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak.
Het CGG biedt meerdere vormen
van hulpverlening. Naast het meest
gekende aanbod van ambulante
psychotherapeutische begeleiding, kan
er soms medische ondersteuning nodig
zijn door een psychiater. Bestaat de
mogelijkheid om aan te sluiten bij het
dagactiviteitencentrum en zijn we actief
op vlak van preventie.
Sinds de noodzakelijke
verbouwingswerken huizen we nu
alweer een jaar in het vernieuwde
gebouw in Asse. Ook qua ICT drongen
zich vernieuwingen op. Een serieuze
investering voor een VZW, die net zoals
veel andere organisaties binnen de
welzijnszorg geconfronteerd wordt door
besparingsmaatregelen van de overheid.

Online hulpverlening, apps en psychoeducatieve filmpjes maken steeds meer
deel uit van het hulpverleningsaanbod
en vergen ook de nodige technische
middelen. Als CGG gaan we mee in
deze evolutie van extra mogelijkheden.
Dankzij de ondersteuning van de
LionsClub kregen we een duwtje in
de rug, waarvoor onze oprechte en
welgemeende dank!
Het bleek in het begin van de coronamaatregelen al snel zelfs een zeer
welkome gift. Tijdens deze eerste
COVID-golf werden - waar mogelijk
- de lopende begeleidingen maximaal
overgeschakeld naar een aanbod via
beeldbellen om alzo zorgcontinuïteit
te kunnen blijven garanderen ! Al

snel ook werden de CGG’ s mee
ingeschakeld in verschillende online
ondersteuningsvormingen en maakten
we de brug met organisaties zoals Teleonthaal of Awel.
Dankzij modernere ICT die deze onlinetoepassingen vragen, kunnen we deze
ondersteuning naar de mensen waar
maken!

Voor meer info over CGG Ahasverus:

WWW.AHASVERUS.BE

KLIK HIER
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Recept voor een
succesvolle ledenwerving

Om het voortbestaan van onze club veilig

uw club kunnen ontplooien, meer bepaald welke

te stellen en daarmee de ruimere Lions

vaardigheden zij kunnen aanbrengen. Tevreden

vereniging te bestendigen zou elk lid op z’n

leden zijn het beste recept om te groeien!

minst één - of liever twee - belangstellenden
voor moeten dragen. Mentor zijn houdt in dat

Laat hen kennismaken met de voordelen van

men verantwoordelijkheid opneemt en dit

lidmaatschap van de Lions-club (nieuwe

gedurende meerdere jaren. Het mentorschap

vrienden, service, een internationaal netwerk,

kan aldus in vier grote fasen worden

verwerven van nieuwe vaardigheden etc…). Wees

onderverdeeld:

vooral transparant wat betreft het verwachte
engagement en de reële kosten m.b.t. het

LEDENWERVING
Nieuwe leden brengen nieuw bloed, frisse ideeën,
talent en vooral daadkracht. De gezochte
mensen moeten dynamisch zijn, gemotiveerd en
zin hebben om zich voor de lokale gemeenschap,
of voor de internationale vereniging, in te zetten.
Als mentor deelt u onverminderd uw
enthousiasme en kennis van het Lionisme. Praat
over wat uw club doet, geef belangstellenden
uitleg bij het Lions magazine en maak van de
gelegenheid gebruik om ook uw eigen club voor
te stellen bijv. a.d.h.v. een flyer. Informeer naar de
soort activiteiten die belangstellenden binnen

lidmaatschap.
Onthoudt dat u niet enkel voor de eigen club
kunt aanwerven, ook de organisatie heeft baat
bij nieuwe leden. Iemand die zich niet helemaal
thuis voelt in uw club kan uitstekend passen
in een andere serviceclub. Daarom is het
aanbevolen om wanneer u een voorstel ontvangt
van een potentiële kandidaat die zich bij uw
club wilt aansluiten, u eerst de tijd neemt om
zijn/haar kandidatuur van naderbij te bekijken
en de persoon in levende lijve ontmoet.  
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VERWELKOMING

NAZORG

Een attente opvang van nieuwe leden is

In de jaren na de aansluiting zorgt u ervoor dat

een belangrijk moment, zowel voor het

het lid gemotiveerd en betrokken blijft bij uw

kandidaat-lid als voor de club. Voelt het

club én voor de organisatie in zijn geheel. Door

kandidaat-lid zich welkom en beseft hij/zij

hem/haar te helpen groeien in de organisatie,

dat hij kan bijdragen tot het bevorderen van

moedigt u hem/haar aan om een actieve rol

de doelstellingen die de club stelt, dan zal hij/

te spelen in de Lions club. Begeleidt hem/

zij gemotiveerd zijn om zich te engageren. Het

haar naar evenementen van de zone of van

verwelkomen moet een plechtig moment zijn.

het district. Houdt contact, maak u zorgen

Dit kan plaatsgrijpen op een bijzondere plek

indien het nieuwe lid de clubvergaderingen

of tijdens een officiële vergadering.

niet regelmatig bijwoont. Zorg ervoor dat hij/zij
weer bezield raakt. Dit is nota bene een van de

ERBIJ HOREN

opdrachten van de mentor.

Het gevoel erbij te horen is een fijne ervaring
voor elk nieuw lid in de club. Daarom is het zo

Er is moed voor nodig om zich te engageren.

belangrijk dat elke aangeslotene zich hiervoor

Het vergt niet alleen moed, ook heel wat

inspant, niet alleen de mentor. Het is prettig

zelfopoffering!

als elk afzonderlijk lid interesse toont voor de
nieuwkomer, hem/haar welkom heet en hem/

betekenis van ons handelen. Dit kadert

haar laat kennismaken met de verwachtingen

immers in een groter geheel dat verwant is

van de club.

aan ons eigen bestaan.

Laat hem/haar deelnemen aan discussies.

Het besef dat als ieder van ons zijn steentje

Het is belangrijk dat het nieuwe lid de

bijdraagt, de wereld - zoals we die dag na dag

organisatie leert kennen waar hij/zij nu deel

proberen vorm te geven - steeds beter wordt,

van uitmaakt. Geef hem/haar de kans om

motiveert mij eindeloos.

zich te ontwikkelen. Informeer hem/haar over
clubactiviteiten, over de zone en het district.

Ik weet dat ik op jullie kan rekenen, en dit

De beste manier om een nieuw lid aan boord

ondanks de Covid-pandemie!

te krijgen is door hem/haar een rol in de club
te geven.
Laat hem/haar deelnemen in een commissie,
betrek hem/haar bij de organisatie van
activiteiten, vraag hem/haar wat hij kan of
wilt bijdragen. Geef hem/haar de vrijheid om
nieuwe projecten voor de club te starten.

JEAN-MARIE WILLEMS
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YouTube: ketting
van onze district

KLIK HIER

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC4RDYRLQRQI8BADV0_HKB3A

YOUTUBE CHANNEL • 08

Dank u en tot ziens in
ons volgende nummer
van District News
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