
 

 

 

Proces-verbaal van het  31ste Congres van het  District 112C en de Algemene 

Vergadering van de Vereniging van de Lions clubs van het  District 112C 

Belgium 

van 21 mei 2022 in de  DOLCE La Hulpe ( Terhulpen ) 

 

 

Het Congres wordt geopend met een verwelkomingswoord van Brigitte Fettweis , verantwoordelijke 

van de organisatie van dit congres die wij nog hartelijk bedanken voor de vlekkeloze organisatie en 

afwikkeling van dit congres. 

Terry , protocolverantwoordelijke van dit congres neemt vervolgens het woord om ons te leiden bij 

de oproepingen van de verschillende punten die op de dagorde staan. 

De nationale hymnes  ( amerikaanse  , belgische en franse) leiden dit congres in , gevolgd door een 

mededeling van Hare Majesteit Koning Filip, ere goeverneur van het MD 112 en een in Memoriam 

betuiging voor de overleden Lions leden. 

Onze goeverneur John Stoefs opent dit congres door de aankondiging van de verkiezing van de 

toekomstige goeverneur en vice goeverneurs. 

De stemming heeft plaats en gedurende de stemmentelling hebben wij de eer Marc Caudron te  

verwelkomen  , die  door John wordt voorgesteld .Marc is bankier en een gekende sportman  . Hij 

heeft aan 358 hockeywedstrijden deelgenomen en is kapitein geweest van onze belgische ploeg van 

de Red Lions. Hij heeft verschillende mandaten uitgeoefend in de hockeywereld. Tijdens  zijn 

uiteenzetting bewijst hij ons dat « Impossible is temporary » . 

Zijn toespraak  ( welke door een uitmuntende video wordt toegelicht ) stimuleert ons allen door de 

energie die deze uitstraalt.  

De resultaten van de stemmingen van het   district 112 C worden vervolgens medegedeeld : 

Er dient wel degelijk te worden benadrukt dat het aantal aanwezige clubs 40 bedraagt zodat het 

vereiste quorum voor de stemming werd bereikt. 



Aantal geldige stemmen:72 , ongeldige stemmen :1 

Goeverneur 2022-2023 

Matthias Munny :ja 71 ,   onthoudingen :1 

eerste Vice voorzitter 2022-2023  

Didier De Coninck :ja :69  ,neen :2,  onthoudingen :1 

TWEEDE  Vice voorzitter 2022-2023 

Filip Verheecke :JA :69 ,NEEN :3 

Onze oprechte gelukwensen aan Matthias, Didier en Filip voor hun respektievellijke benoemingen. 

De opening van de Algemene Vergadering van onze VZW is vervolgens aan de dagorde en wordt 

geopend door John . 

Matthias stelt ons zijn budget voor als  goeverneur elect . 

De benoeming van het administratief orgaan van de VZW voor de  periode van 1/07/2022 tot 

30/06/2023 , het  budget van de goeverneur elect en de benoeming van de twee rekeningtoezichters 

te weten Luc Bacq en Gabor Boda wordt vervolgens met eenparigheid van stemmen aanvaard met 

uitzondering van een witte stemming voor het budget ( club met 2 stemmen), alsook één witte stem 

voor de benoeming van de twee rekeningtoezichters ( club met 2 stemmen). Het administratief 

orgaan van onze VZW voor de  periode van 1/07/2022 tot 30/06/2023 zal dus als volgt worden 

samengesteld: 

Matthias, goeverneur van het District 112C en bestuurder  van het administratief orgaan en 

goeverneur van 112 C, Didier, Filip et John ( immediate past president ) bestuurders en Bart Vande 

Voorde bestuurder – schatbewaarder  en Dirk Van De Walle  bestuurder - secretaris. 

Na de pauze wordt de laureate van de Young Ambassador Award voorgesteld . 

Jasmina is een ondernemend meisje met een mooie  toekomst die wenst bij te dragen aan de 

bescherming van onze planeet.Door haar reis aan boord van een zeilboot  ‘citizen scientist’ voor  The 

Ocean Cleanup , bekend initiatief voor het reinigen van afval in de Oceaan ,zal Jasmina helpen om 

het aantal plastiekafval in de Oceaan in  kaart te brengen. Een cheque van  500 € in naam van het 

district wordt haar door John overhandigd. 

De actie Christmas at Home , een  videovoorstelling van een actie betreffende de voedselbanken  in 

een  Delhaize in Brussel  en een  traditiegewijze stemming betreffende de vredesposters zijn 

vervolgens op het programma. 

Een voorstelling van Renaud Tockert , betuurder van CAP 48 , met wie wij sedert jaren samenwerken  

, komt vervolgens het auditorium boeien. 

Een reeks fotos van de verjaardag van de verbroedering van ons distrikt met het district 103 van  

Parijs ( feestelijk WE te Parijs) en de voorstelling van enkele fotopnames van het avondmaal welke de 

past gouverneurs van ons distrikt  heeft verenigd,  heeft vervolgens luister gegeven aan het congres. 

John pleziert ons verder met een zitting vraag en antwoord met niemand minder dan de voorzitter 

van de Federatie van de belgische ondernemingen , tevens CEO van  AGEAS , de heer Bart De Smet . 



Edwin de Boevé, onze laatste spreker is de stichter van  Dynamo, een hulpdienst voor jongeren in 

open milieu  gespecialiseerd in de sociale werking op straat in België. Hij heeft deze struktuur op 

internationaal niveau uitgebreid onder de benaming  Dynamo International. 

Hij schildert ons enkele voorbeelden en momenten van wisselwerking en succes met deze jongeren 

die door het leven zwaar werden getroffen . 

Dynamo is het werk van onze goeverneur John, die hen een cheque van 8.000 € overhandigd. 

Een video van  Robert Rettby , Lionsverantwoordelijke op  internationaal niveau heeft ons informatie 

gegeven betreffende de GMA (Global Member Approach), welke reeds vanaf september in alle 

districten zal worden toegepast na een testfase waarvan ons district deel van uitmaakte onder het 

goeverneurschap van John .De video eindigt met de melding dat de internationale conventie  ( 24-28 

Juni 2022) te Montréal beloftevol is  .Vervolgens volgt een mooie  voorstelling  door Ghislaine ( 

Estiévenart ) van het LCIF en de akties die door deze stichting worden georganiseerd . 

John sluit dit congres af welke een waar succes was , door zijn laatste speech als voorzitter . 

Bedankt voor alles John ! 

De europese hymne sluit definitief dit congres af gevolgd door het traditioneel glas van de 

vriendschap 

 

 
 

 

Guy Soinne 

L.C. Zaventem National Airport-Erasmus 

Adjunkt secretaris 

District 112C 


