
LIONISME

Een inkijk in onze geschiedenis

Hoe zit onze organisatie in elkaar

Vriendschap is het middel

Service is het uiteindelijke doel



WELKOM

üWat betekent Lion-zijn voor U ?
üWat waren je verwachtingen ?
üWat is de “meerwaarde” voor U ?
üZijn jouw verwachtingen ingelost ?
üWas jouw peter/ coach een echte coach ?
üWat kan er beter ?
üHoe vinden we, volgens jou, dynamische, creatieve 

nieuwe leden ?

Om te starten enkele vraagjes om straks op te antwoorden. 



The

International
Association

Of

Lions Clubs
Nu: LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Ontstaan, groei en bloei



1865-1918 Verenigde Staten van Amerika internationale grootmacht.

nasleep van de Burgeroorlog naar schatting 618.000 doden en 500.000 
gewonden

Tegelijkertijd: 
* Industrialisatie
* Panamakanaal
* de Eerste Wereldoorlog

Tijdsgeest bij start van ons verhaal.



Immigratie en de trek westwaarts

CHICAGO een enorme rol
Vandaag Chicago na New York en Los Angeles de 
grootste stad van de V.S.



13 januari 1879 geboorte van Melvin Jones in Fort Thomas, Arizona, de vader 
is bij de marine en wordt in 1886 overgeplaatst naar Chicago. 
Melvin is een goede student, volgt hogescholen,
actief in het verenigingsleven.
In 1906 , 27 jaar oud, lid van “Grand Lodge of British Columbia and Yukon”.
groot aanzien, belangrijk en invloedrijk persoon



Zijn echtgenote, Rose Amanda, sociaal geëngageerd,
een LION avant la lettre.
een belangrijke rol in engagement van Melvin



Melvin is lid van de “Business Circle of Chicago”,  “Businessman 
Circles”

“good government” en “good citizenship”.

de leeuwen aan het “Institute of Arts” in Chicago =LIONS



Bijzondere verdienste van Melvin Jones om in te zien 
dat:

“Een dergelijke groep invloedrijke zakenmensen
een machtig potentieel kan vormen
in het belang van de gemeenschap”. 

Zijn motto:

“Je kan alleen maar ver komen,
als je begint met iets te doen voor anderen”



8 tot 10 oktober 1917 eerste conventie 
- de eerste statuten opgesteld,
- de naam LIONS 
de kleuren PURPER EN GOUD. 

purper, loyaliteit en integriteit
goud, moed EN oprechtheid ten opzichte van de mensheid

- een erecode, het zakelijke karakter geweerd
Geen enkele club zal zich op geen enkele manier tot doel stellen financieel 
voordeel te bezorgen aan haar leden.

- een eerste president verkozen(toen nog niet 
internationaal),Dr William Woods,

- mede-initiatiefnemer Melvin Jones secretaris



Wim Woods, 1e President Melvin Jones



Huidig 

Helen KELLER:
Eerste duidelijk project:
Strijd tegen blindheid



Hoe evolueert de organisatie?
1919, *Officiële naam “Association of Lions Clubs”

*Betekenis van “L I O N S”
(boodschap van Amerikaans burgerschap)

1920, eerst club in Canada => INTERNATIONAAL
1925, Conventie van Ohio, toespraak van Helen Keller
1927 en verder: verdere expansie
1945, LIONS Clubs International bekomt een “raadgevende zetel” in de 

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.
1947, bekrachtiging raadgevende mandaten binnen de VN.



ECOSOC (Economische en Sociale raad)

WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie)

UNICEF (Internationaal kindernoodfonds, inzet 
voor het welzijn van kinderen, oa via het 
Verdrag inzake de rechten van het kind).

UNESCO (de Organisatie van de Verenigde Naties 
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie)





1.WIE ZIJN WIJ ?
Grootste service club van de wereld NGO met laagste werkingskost
• 1,7 mio. Leden in 47000 clubs in 210 landen
• Lions Clubs Helped More than 495 Million People Worldwide Last Year
• Vision statement:

• wereldleider in gemeenschap en humanitaire hulp zijn
• Mission statement:

• Lions-clubs, hun vrijwilligers en hun partners in staat te stellen de gezondheid en het welzijn te verbeteren, 
gemeenschappen te versterken en mensen in nood te ondersteunen door middel van humanitaire diensten en 
subsidies die levens wereldwijd beïnvloeden, en vrede en internationaal begrip bevorderen. 

• Motto: “WE SERVE” “where there’s a need, there’s a Lion”



2. OVERZICHTORGANISATIE

• Vertrek bij jezelf als lid
• Van uw club (vrienden en service)

• Binnen een zone
• Dat deel uitmaakt van een gewest

• Binnen ons district 112B
• Onderdeel van het Multi District 

• Behoort tot een Area
• Oakbrook



DE CLUB

• Zeer zelfstandig

• Gemiddeld aantal per club 20 leden

• Bestuur van minstens 5 bestuursleden
• Commissies

• Inwendig reglement
• Service-activiteiten

• Geschiedenis ?



Lidgeld:
LIONSBASE



DE ZONE

• Bestaat uit gemiddeld 6 clubs en Leo-clubs

• Bestuur: voorzitter, penningmeester, secretaris en de 
voorzitters van de clubs, aangevuld met hun secretarissen

• Overkoepelend om op elkaar af te stemmen

• Down – Top
• Ervaringsuitwisseling

• Samenwerking



HET GEWEST

• Overkoepelt gemiddeld drie zones

• Gewestvoorzitter stimuleert / helpt

• Deze trap niet in alle districten
• Gewestvoorzitter krijgt specifieke taken van onze 

gouverneur



Lions in België
• Sinds 1952
• Vier districten A, B , C en D vormen 

Multiple District 
• 7500 leden in 281 clubs
• Jaarlijks meer dan 500 activiteiten
• Opbrengst meer dan 5 mio euro.
• Onze gouverneur Bart zetelt in het 

gouverneursteam olv Council Chair 
person 

• Commissies
• Nationale programma’s



Lions in België

• Feitelijke Vereniging

• Twee vzw’s:  
• Bijvereniging van de Lions 

Clubs van België Multi 
District 112

• Humanitair Fonds van de 
Lions Clubs van België Multi 
District 112

• Vzw Medico Lions Clubs International 
MD 112

• ‘’ons huis’’ Houba de Strooper Brussel

• Onderdeel van de Area 4 (Europa)

• Onze “hoofdzetel “van onze organisatie: 
Oakbrook



Commissies



Commissies



Nationale programma’s





Vriendschap. 

De basis van elke samenwerking
• Respect voor elkaar
• Erkenning van elkaars talenten
• Luisteren wat de ander te 

vertellen heeft
• Creatief denken en doen
• Lol maken met elkaar



Vriendschap. 

De basis van elke samenwerking

• Hoe ervaar jij in jouw club het respect 
voor elkaar ?

• Is er voldoende erkenning van elkaars 
talenten ?

• Luister jij naar wat anderen te vertellen 
hebben, luistert men naar jou ?

• Hoe creatief is jouw club ?



SERVICE. 

Waar er nood is,
Staat een Lion klaar om te helpen.



WE SERVE
• Wat is het verschil met 

een bv visclub ?
• Heb je een minimum 

aantal leden nodig ?
• Waar doen wij aan 

service ?
• Handen uit de mouwen 

/ fundraising ?



Vanuit vriendschap 
naar gezamenlijk doel 
“we serve”

Samen aan een project werken via:
Fundraising

Hands on
Of beide De wereld heeft jou nodig.

• Voor geld
• Voor voedsel
• Voor raad
• Voor daad

Lokaal of 
Internationaal:





LCIF
Lions Clubs International 

Foundation 

• Officieel solidariteitsfonds van  Lions Clubs 
International (LCI) sinds 1968 

• Ondersteunt inspanningen lokaal / globaal (grants)

• Financiert grootschalige projecten via actie’s vb.  
Sight First , Campaign 100: LCIF Empowering 
Service , Sight For Kids , humanitarian crisis which 
LCIF supports (Ukraine)

https://www.lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100
https://www.lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/sight-for-kids
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/humanitarian-crisis-ukraine
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/humanitarian-crisis-ukraine


diabetis

kinderkanker

honger

milieu

zicht

jeugd

Noodhulpverlening

Humanitaire inspanningen 



2004, Tsunami

1990, SightFirst

2001, Special Olympics, opening eyes

2010, One Shot-campagne tegen mazelen 2013, uitroeien rivierblindheid, oud-president Carter



Kort 
overzicht.

v Start context en de geschiedenis 
kort vanaf 1917

v onze organisatie 
v Daarbij even de kosten bekeken
v Kort over vriendschap gepraat
v Hoe gaan wij hulp bieden in onze 

sociale projecten ?



WELKOM

üWat betekent Lion-zijn voor U ?
üWat waren je verwachtingen ?
üWat is de “meerwaarde” voor U ?
üZijn jouw verwachtingen ingelost ?
üWas jouw peter/ coach een echte coach ?
üWat kan er beter ?
üHoe vinden we, volgens jou, dynamische, creatieve 

nieuwe leden ?

Ik kom nu terug op de eerste slide. Jouw antwoorden zijn voor ons 
van belang !!! 



Wij wensen U een fijne en vruchtbare 
tijd toe bij uw Lions Club.


