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Beste Lions-vriendinnen en vrienden, 

Het Lionsjaar 2019-2020 is van start en we gaan aan de slag om onze ‘We serve’ doelen te kunnen 
realiseren. Het motto van de Gouverneursraad 19-20 is ‘On the Move’. De maatschappij is in 
beweging en wij bewegen mee.  Verandering is daarbij vanzelfsprekend, maar We Serve is en blijft 
het fundament van onze organisatie. Where there is a need, there is a Lion! Wij doen onze hands-on 
en fundraising-activiteiten belangeloos en in vriendschap. Op lokaal niveau, midden in de 
gemeenschappen, en ook op landelijk niveau willen we ons graag laten zien. Eendracht maakt 
macht, en de uitstraling naar mogelijke nieuwe leden krijgt daarmee een stimulans. Landelijk 
speerpunt voor dit jaar is de strijd tegen kinderkanker. In 2019-2020 willen we met onze landelijke 
actie geld en middelen hiervoor bij elkaar brengen.  

Siep Eilander, districtsgouverneur 110 AZ 2019-2020 

Najaarsbijeenkomst in het teken van ontmoeting 
Je wordt van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst van ons 
district op maandag 14 oktober in Het Witte Paard in Nootdorp.  Die 
willen we dit jaar de vorm geven van een leuke, gezellige en zeker ook  
inspirerende ledenontmoetingsavond voor zowel door de wol geverfde 
leden als voor meer recente leden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het 
programma er anders uitziet dan we gewend zijn. Nieuwsgierig? Lees:  
Ledenontmoetingsavond/najaarsconventie op maandag 14 oktober 2019 

We zetten ons ook dit jaar weer in voor kinderen met kanker met een 
Landelijke Actie. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 
Utrecht is het doel van de landelijke Lions-actie 2019-2020. Concreet 
gaat het om geld bijeen te brengen voor het in stand houden van de 
kind-ouders-kamers.  Daarnaast is er een Landelijke Actiedag voor Leo’s 
en Lions op 18 april 2020. Op deze zaterdag laten we heel Nederland zien 
hoe Lions en Leo’s zich inzetten voor de samenleving. 
Lees: Landelijke Actie en landelijke actiedag  
 

Tips van de statutencommissie 
Lionsclubs zijn verenigingen naar Nederlands recht. Enige kennis van dit 
juridische kader is belangrijk. Het hebben van goede statuten en het op 
orde zijn van de inschrijvingen in het handelsregister zijn nodig om 
problemen te voorkomen. De statutencommissie van Lions Nederland 
heeft hierover een handzame notitie gemaakt. Klik op: Tips van de 
statutencommissie 



 

Lions VN-dag zaterdagmiddag 7 maart op de Campus Den Haag 
Thema’s zijn dit jaar: ‘75 jaar Verenigde Naties, 75 jaar samenwerking Lions en 

VN’ en ‘Wat betekent de VN voor de jeugd?”. De winnaar van de Lions 
Vredesposter 2020 wordt gehuldigd en er is aandacht voor de 
samenwerking met Healthy Athletes en de Nationale Special Olympics, 
die in juni 2020 georganiseerd worden in Den Haag. Meer weten? Klik 
op: Lions VN-Dag 

 

Jeugduitwisseling geslaagd 
Ons district had de taak om 28 buitenlandse jongeren in gastgezinnen 
onder te brengen. Die missie is geslaagd mede dankzij het niet-aflatende 
enthousiasme van de coördinatoren Marlies Haazebroek en Karina van 
den Berg. Onze Lions-vrienden van district BZ (onze oosterburen) 
organiseerden het kamp. 
Dank ook aan de Lions die als gastgezin hebben meegewerkt. Zonder hen 
kan dit niet doorgaan. 
Een uitgebreider verslag met leuke plaatjes lees je door te klikken op: 
Succesvolle zomer- Lions Jeugduitwisseling 

 

Zet de vinkjes aan 
In de ledenadministratie Lolas moet je zelf aangeven in hoeverre 
gegevens zichtbaar zijn voor ander Lions die in Lolas kunnen kijken. Om 
goed met elkaar te kunnen blijven communiceren is het van belang dat 
alle Lions in Lolas minimaal de vinkjes aanzetten bij de adresgegevens, 
contactgegevens, clubgegevens, en e-mailadres. Zo kunnen we samen 
op een goede manier met iedere Lion in contact blijven. Zet die vinkjes 
aan! 

 

 

28 september 2019 Zonevoorzitterstraining Papendal 
14 oktober 2019  Najaarsbijeenkomst van ons district, Berkel 
2-6 oktober2019  Europaforum, Tallinn 
1-3 november 2019 RLLI, Papendal 
23 november 2019  Nationale najaarsconventie, Rhenen 
18 januari 2020  Bijeenkomst MJF en oud-DG’s, Zoetermeer 
7 maart 2020  Lions VN-dag, Den Haag 
21 maart 2020  Nationaal Lions vrouwen-event, Rhenen 

                                                    4 april 2020  Voorjaarsconventie van ons district 
                                                    18 april 2020  Landelijke actiedag 
                                                    23 mei 2020  Nationale voorjaarsconventie 
                                                    12-14 juni  2020  Nationale Special Olympics in Den Haag   



 

Ledenontmoetingsavond/najaarsconventie op maandag 14 oktober 
2019 
 
Inspirerende avond 
 
De najaarsbijeenkomst van ons district willen we dit jaar de vorm geven van een leuke, gezellige 
maar zeker ook inspirerende ledenontmoetingsavond voor zowel door de wol geverfde leden als 
voor nieuwe leden van clubs in  ons district. Dat betekent bijvoorbeeld dat het programma er anders 
uitziet dan we gewend zijn.  
 
Het formele gedeelte zal heel kort zijn. De behandeling van de financiële jaarstukken schuift door 
naar de voorjaarsconventie in april 2020. Aangezien we niet helemaal uitsluiten dat er zich nog 
‘echte conventie-onderwerpen’ voordoen, noemen we het dit keer:  
 
“Ledenontmoetingsavond/najaarsconventie”, op maandag 14 oktober, 20:00 uur in Het Witte 
Paard in Nootdorp. Inloop vanaf 19:30 
 
Programma in vogelvlucht 
 
Voor de pauze: 
 
We staan kort stil bij de Lions die ons in het afgelopen Lions-jaar 2018-2019 zijn ontvallen. Dit deden 
we de laatste jaren tijdens de voorjaarsconventie, maar vonden we afgelopen keer niet zo passen bij 
plaats en karakter van de bijeenkomst. De betrokken clubs krijgen van het secretariaat hiervoor een 
aparte uitnodiging met de nodige informatie. 
 

Vervolgens stof tot nadenken aan de hand van een lezing van de 
jonge filosoof Lammert Kamphuis. Hij is de auteur van een zeer 
inspirerend boek , ‘Filosofie voor een weergaloos leven’. Hij weet zijn 
verhaal geweldig goed te brengen. Als je meer over hem wilt weten, 
kijk dan op http://www.lammertkamphuis.nl/. 
 
 
 

 
 
 
Na de pauze:  
 
Aan tafels zijn we ingedeeld naar de positie die we binnen Lions hebben, zoals president, secretaris, 
nieuw lid. En we voeren onder leiding van een tafelvoorzitter het gesprek  over wat ons daarin 
bezighoudt, wat er bij die positie hoort, welke ervaringen we hebben en welke vragen we aan elkaar 
hebben. Dit deel van de avond staat onder leiding van Joop Siemers, districtsgouverneur bij onze 
noorderburen van district 110 AN. 
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Landelijke Actie en landelijke actiedag  
 
 
We zetten ons ook dit jaar weer in voor kinderen met kanker. Elk jaar krijgen zeshonderd kinderen 
kanker; één op de vier overleeft dit niet. Kinderen met kanker hebben onze hulp nodig. Daarom 
steunen we dit jaar de Prinses Máxima Centrum Foundation in Utrecht. We willen geld 
bijeenbrengen om zoveel mogelijk kind-ouder-kamers in stand te kunnen houden. Dat is het doel 
van de landelijke Lions-actie 2019-2020. Daarnaast streven we naar een Landelijke Actiedag op 18 
april 2020 
 
Landelijke Actie: Voor kinderen, tegen kanker. 
Vorig jaar is voorzichtig begonnen met het organiseren van een landelijke actie. Gekozen werd voor 

kinderkanker, één van de vijf thema’s waar LCI (Lionsclubs International) 
aandacht aan besteedt, en er werd contact gelegd met het Prinses 
Maxima Centrum in Utrecht. Dit jaar gaan we daar mee door, maar we 
gebruiken daarvoor nu het hele jaar. Iedere club kan gedurende het hele 
jaar (delen van)  opbrengsten van één of meer acties doneren aan ons 
Hulpfonds, banknummer: NL56ABNA0557092183 o.v.v. “voor kinderen, 
tegen kanker”. Vermeld daarbij graag je clubnaam. 
 
Concreet doel: Ouder-kindkamers. 

Geheel nieuw in de wereld van ziekenhuizen zijn de ouderverblijven die aan 87 opnamekamer in het 
Prinses Máxima Centrum zijn verbonden. Hierdoor kunnen ouders dag en nacht bij hun kind zijn. Uit 
alle gesprekken met ouders en kinderen kwam naar voren dat dit een hele grote wens was. De 
ouder-kindkamers creëren een eigen thuis, waar de privacy van de patiënt en familie zoveel als 
mogelijk gerespecteerd wordt. Bijzonder is dat alle kamers een eigen balkon hebben, zodat kind en 
ouders makkelijk even de buitenlucht kunnen opzoeken. De ouder-kindkamers zijn een unieke 
voorziening die bijdraagt aan de emotionele stabiliteit van het kind en het gevoel geeft dat het 
gewone leven nog zoveel mogelijk doorgaat. Het ouder-deel van de kosten wordt niet vergoed door 
de zorgverzekeraar. Dit bedraagt €12.500 per jaar. We willen middelen bijeen brengen om zoveel 
mogelijk ouder-kind-kamers in stand te houden 
 
Het zou prachtig zijn indien heel veel clubs hieraan meedoen.  Daarbij heb je dus alle vrijheid om dit 
in de loop van dit jaar te organiseren en voor de vorm van je project. 

Landelijke Actiedag op 18 april 2020 

Doet jullie club ook mee met de Landelijke Lions- en Leo’s-actiedag op zaterdag 18 april 2020? Op 
deze zaterdag laten we heel Nederland zien hoe Lions en Leo’s zich inzetten voor de samenleving. 
Om de publiciteit een maximale boost te geven, vragen we jullie om mee te doen met een clubactie 
in je eigen regio. Hoe meer clubs meedoen, hoe beter we als Lions en Leo’s zichtbaar zullen zijn. Dat 
is goed voor onze naamsbekendheid, voor ledenwerving en sponsoren. Ook hier geldt: keuzevrijheid 
in de soort activiteit. 

E-mail naar zones en clubs 

Bespreek deze oproep daarom in je club. Binnenkort krijgen ook alle zones en clubs een e-mail met 
nadere informatie. Als je club meedoet, geef dat dan door aan de landelijk coördinator Ton van der 
Laak, ton.vanderlaak@vanderlaak.nl. 
Binnen ons district is Dick Diekhuis bezig met de landelijke actie en de landelijke actiedag. Ook via de 
zones willen we bespreken hoe we initiatieven kunnen nemen en stimuleren. 
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Tips van de statutencommissie 
 
De statutencommissie van Lions Nederland heeft de afgelopen jaren modellen ontwikkeld voor de 
statuten van het Meervoudig District 110 en voor de zes districten in Nederland. De redenen waren 
modernisering, vereenvoudiging, verduidelijking en aanpassing aan veranderde regelgeving van 
Lions Clubs International. De commissie heeft dit moment aangegrepen om ook de procedures tot 
oproeping en besluitvorming van en in de conventies te verhelderen. 
Voorts heeft de commissie een nieuw model clubstatuten en huishoudelijk reglement ontwikkeld 
om u te helpen voor het geval uw Lionsclub haar statuten en of reglement wil herzien. Het is te 
vinden op de website van Lions Nederland. 
Alhoewel de commissie de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed aan procedures, stuit de 
commissie nog regelmatig op fouten bij de juridische formaliteiten rondom het Lionsgebeuren zowel 
op club- als districtsniveau.  
Wellicht kan enige uitleg over het juridisch kader, waarin het Lionisme zich beweegt, verheldering 
brengen. 
 
Rechtspositie Lionsclub 
 
Algemeen, aansprakelijkheid  
De Lionsclubs zijn verenigingen naar Nederlands recht. Evenals bij andere verenigingen kent iedere 
Lionsclub leden en een bestuur. De clubs zelf vormen de leden van het district en het meervoudig 
district. Dus niet individuele Lions.  
In artikel 2 van zowel het huishoudelijk reglement van het MD als dat van de districten is vastgelegd 
hoe oproepingen voor conventies en de aanwijzing van stemgerechtigden in de conventies is 
geregeld.  
Lionsclubs zijn verenigingen en vallen onder de categorie rechtspersonen. Een van de 
uitgangspunten van rechtspersonen is de beperking van de aansprakelijkheid. In principe draait de 
rechtspersoon op voor handelingen, die namens haar worden verricht. Persoonlijke 
aansprakelijkheid van bestuurders en anderen is daarbij – weer in principe- niet aan de orde. Voor 
de goede gang van zaken in het rechtsverkeer is bepaald, dat verenigingen en hun bestuurders 
evenals B.V.’s, stichtingen etc. dienen te worden ingeschreven in het handelsregister. Een 
buitenstaander moet op de juistheid van het handelsregister kunnen afgaan zonder verder 
onderzoek naar de vraag wie namens de club kan optreden.  
  
In Nederland kennen we twee soorten verenigingen: 
 

a. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (informele verenigingen). Dit type 

verenigingen kent geen notariële vastgelegde statuten. Er kunnen schriftelijk vastgelegde 

statuten zijn, maar er kunnen ook helemaal geen statuten zijn. Het gevaar schuilt in de 

aansprakelijkheid van degenen, die namens de club handelen. Als er helemaal geen 

inschrijving handelsregister heeft plaats gevonden, zijn alle bestuursleden hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle handelingen die tijdens hun bestuursperiode zijn verricht, ook als ze 

inmiddels als bestuurslid zijn afgetreden. Gevaarlijk dus! Je weet bijvoorbeeld niet wat je 

collega-bestuurder doet en welke risico’s hij neemt. Na een correcte inschrijving 

handelsregister ben je van die hoofdelijke aansprakelijkheid af (overigens niet voor de 

schulden van vóór de correcte inschrijving), maar loop je als bestuurder nog steeds het risico 

te worden aangesproken als je namens de club verplichtingen aangaat, maar de clubkas 

geen verhaal biedt. De betreffende bestuurder kan worden aangesproken. De informele 

vereniging kent verder nog wat beperkingen (kan geen erfgenaam zijn en geen 

registergoederen verkrijgen en biedt geen voldoende bescherming tegen persoonlijke 

aansprakelijkheid). 

 
b. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (formele verenigingen). Dit type 

verenigingen kent wel statuten die bij notariële akte zijn vastgelegd. De formele 

verenigingen bieden in principe een goede bescherming tegen persoonlijke 



aansprakelijkheid, mits de inschrijving handelsregister goed is geregeld. In de regel zorgt de 

notaris ervoor dat na vastlegging statuten er tevens een correcte inschrijving van de 

vereniging en haar bestuursleden plaatsvindt. Gebeurt dit niet, dan bestaat er voor het 

gehele bestuur een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de club. Bij de 

oprichting gaat het meestal wel goed maar het venijn zit hem in de jaren erna. Bij 

wisselingen in met name het bestuur gebeurt het vaak dat men vergeet de oude bestuurder 

uit en de nieuwe in te schrijven. Gevolg hiervan is dat de bestuurder, die niet is ingeschreven 

en het een en ander regelt (bijvoorbeeld de zaalhuur voor een feest) persoonlijk kan worden 

aangesproken voor de verplichtingen. Oude bestuurders, die al lang zijn uitgetreden, maar 

nog wel als zodanig in het handelsregister te boek staan, kunnen worden aangesproken voor 

verplichtingen, die hun opvolgers aangaan. Of nog erger: voor de gevolgen van wanbeheer 

van die opvolgers. Immers een buitenstaander mag afgaan op de gegevens van het 

handelsregister. Deze situatie dient te worden vermeden.  

 
c. Nog een detail  

In de Wet economische delicten artikel 47 wordt het niet nakomen van een correcte 
inschrijving handelsregister strafbaar gesteld met maximaal 6 maanden hechtenis, een 
taakstraf of een geldboete van de 4e categorie. U zult hier in de praktijk waarschijnlijk niet 
snel tegenaan lopen, maar houdt er wel rekening mee dat er als problemen zijn zoals 
faillissementen of schadeclaims deze wet om de hoek kan komen kijken. 

 
Praktijk 
 
Helaas constateert de commissie bij steekproeven maar al te vaak dat 

- de verplichting tot een correcte inschrijving van bestuurders en overige gegevens in het 

handelsregister in veel gevallen niet nageleefd wordt;  

- na de eerste inschrijving vaak tientallen jaren lang geen mutaties zijn doorgevoerd in het 

handelsregister; 

- een aantal clubs helemaal niet over bij notariële akte vastgelegde statuten beschikt c.q. 

deze niet zijn ingeschreven in het handelsregister. 

. 
Advies 
De commissie beseft dat het probleem een beetje in de hand wordt gewerkt door de korte 
zittingsduur en het aantal verplichte bestuurders.  
Wij adviseren de clubs bij de Kamer van Koophandel afschrift van hun statuten op te vragen.  
Als de KvK geen afschrift kan leveren, adviseren wij aan de hand van het model dat onze commissie 
gemaakt heeft (en dat wij als bijlage toevoegen), nieuwe clubstatuten te maken en na goedkeuring 
door de algemene vergadering van de club, notarieel vast te leggen (en in te schrijven in het 
handelsregister). 
Als de KvK wel afschrift kan leveren, adviseren wij aan de hand van het model dat onze commissie 
gemaakt heeft na te gaan, of uw vigerende statuten moeten worden gewijzigd. De gewijzigde 
statuten dienen uiteraard ook weer notarieel te worden vastgelegd (en ingeschreven te worden in 
het handelsregister).  
Wij wijzen er met nadruk op dat het model dat wij op 4 april 2016 maakten, slechts een MODEL is 
waar clubs ongevraagd van kunnen afwijken. Ook het huishoudelijk reglement is slechts een model. 
Indien je nadere informatie wenst of hulp nodig hebt dan kun je een beroep doen op de 
statutencommissie. Je  kunt de secretaris ervan, Herbert Verseveldt,  bereiken via 
statutencommissie@lions.nl 
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Lions VN-Dag 

Lions VN-dag zaterdag 7 maart 2020  Den Haag  

              

 

75 jaar samenwerking Verenigde Naties - Lions              
VN heeft een zwak imago bij de jeugd 

Elk jaar wordt in maart een bijeenkomst een bijeenkomst op het hoofdkantoor van de Verenigde 
Naties in New York georganiseerd om aandacht te besteden aan de samenwerkingsrelatie van de VN 
met de Lions organisatie. Ook in andere steden waar VN organisaties gevestigd zijn, zoals Arusha,  
Geneve, Rome, Wenen, vindt zo’n bijeenkomst plaats. 

 Al 11 jaar organiseert een aantal Haagse Lions Clubs in maart de Lions VN-dag in Den Haag.         
De bij de organisatie betrokken clubs zijn : LC Den Haag Centrum, LC Den Haag Scheveningen,       
LC Den Haag 1, LC Den Haag Pleiades en LC Den Haag Universal.  

De thema’s van de Lions VN- dag op zaterdag 7 maart 2020 13.00- 17.00 uur opde campus Den 
Haag zijn:                                                                              
 - 75 jaar Verenigde Naties, 75 jaar samenwerking Lions en VN            
 -  wat betekent de VN voor de jeugd ? “The UN has an image problem, we have to 
     change it” 

Tevens wordt de winnaar van de Lions Vredesposter 2020 gehuldigd en wordt aandacht besteed 
aan de samenwerking van Healthy Athletes en de Nationale Special Olympics, die in juni 2020 
georganiseerd worden in Den Haag, ondersteund door Lions vrijwilligers. zie ook Lions magazine #6. 

Lion Elisabeth Haderer die tot 2019 als International Director lid was van het bestuur van Lions Clubs 
International, zal op de VN-Lions samenwerking terug- en vooruit blikken. 

Een groep studenten van de Haagse Campus ontwikkelt een project dat aansluit bij een van de 
onderwerpen uit het onderzoeksprogramma van prof. Alanna O'Malley, hoogleraar op de ("Jozias van 
Aartsen") leerstoel UN, Peace and Justice van de Leidse Universiteit. 

De VN dreigt een verweesde organisatie te worden door het zwakke imago van de organisatie bij de 
jeugd waardoor met name kennis en belangstelling bij jongeren ontbreken.                                                                  
“The UN has an image problem, we have to change it” 

Daarover gaan eerst met elkaar in discussie: een lid van het Nederlandse UNESCO Comité en een 
jongeren-vertegenwoordiger bij de VN over onderwerpen als:      
 - wat weten we over de zichtbaarheid van de VN       
 - waarom is het zo belangrijk dat de jeugd betrokken is bij de VN     - 
welke programma's zijn er op dit moment om de zichtbaarheid en de betrokkenheid te   
vergroten. Daarbij valt te denken aan informatie en onderwijs over de VN  Duurzame   
Ontwikkelingsdoelen.  

Daarna presenteren de studenten hun eigen project op twee niveaus.  

Ten eerste op het niveau van middelbare scholen: workshops over VN-beleid, Global Governance en 
wereldburgerschap. Op dit moment zijn daar drie scholen bij betrokken: Johan de Witt College, Edith 
Stein College in Den Haag en een VWO-school in Rijswijk.  



Ten tweede op universitair niveau: ontwikkelen van een nationaal platform waarin 
studentenorganisaties en jeugdorganisaties samenwerken met programma’s om de zichtbaarheid van 
en de betrokkeheid bij de VN te vergroten.  

Gezien de samenwerking met de universiteit verwachten wij deelname van veel studenten. 
Aangezien een groot deel van hen Engelstalig is, zal het programma (grotendeels) in het Engels zijn. 
Zoveel mogelijk vullen wij dit aan met Nederlandse audio-visuele presentaties.   

De middag wordt afgesloten met groeps- en plenaire discussies waarin het gaat om vragen als:  
 - wat hebben we vandaag geleerd ?        
 - welke acties kunnen wij ondernemen ? 

Save the date:  Lions VN-dag zaterdag 7 maart 2020 13.00- 17.00 uur op de campus den Haag 
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Succesvolle zomer- Lions Jeugduitwisseling  

 

Missie weer uitgevoerd en geslaagd. Onze jaarlijkse traditie om de culturele uitwisseling onder 

jongeren vanuit de hele wereld te laten plaatsvinden is weer voltooid, alle buitenlandse jongeren zijn 

weer vertrokken uit Nederland en bijna alle Nederlandse jongeren zijn ook weer terug van hun reizen. 

 

Dit jaar was voor de inkomende jongeren de beurt aan district AZ om de 28 buitenlandse jongeren in 

een gastgezin voor een week op te vangen en aan District BZ om het 10-daagse kamp te 

organiseren.  

Uiteindelijk hebben wij voldoende gastouders weten te vinden binnen ons district en hebben we in de 

organisatie de juiste matches kunnen maken en ook de logistiek goed weten te uitvoeren.  

Want er komt best wel wat bij kijken om dit allemaal goed voor elkaar te krijgen. In mei en juni nadat 

de matches tussen gastgezinnen en jongeren gemaakt zijn konden de gastgezinnen via de Dear Host 

Family brief een eerste idee krijgen van de toekomstige gasten, daarna via mail of whatsapp. 13 juli 

was de grote dag, waarop de jongeren uit Europa op Schiphol aankwamen en de echte kennismaking 

pas plaatsvond.   

                 

In de week die volgde konden de gastouders echt de culturele uitwisseling ervaren.  

Vooraf was het programma van activiteiten tijdens de 10 dagen kamp (21 juli tot 31 juli) met hen 

gedeeld, zodat de gezinnen hun activiteiten daarop konden afstemmen. Hieronder wat sfeerplaatjes 

die weergeven, wat de dynamiek was en ook wat voor dingen er met de gezinnen ondernomen zijn, 

waarbij zij onze Nederlandse cultuur en attracties hebben laten zien waar we als land trots op zijn. 



 

Grote markt in Delft    Rembrandt's Leiden 

                                       

              Waterplezier thuis bij gastgezin                                       Fietsen in Amsterdam   

        

Als we de evaluaties doorlezen, wordt de homestay door de gastouders maar ook de jongeren als 

leuk en waardevol ervaren. 

 

Na de eerst week in ons land heeft district BZ een prachtig kamp gedraaid onder de naam Crossing 

borders en is na 10 dagen een hechte club jongeren ontstaan die de tijd van hun leven hebben 

gehad. Een brede range aan activiteiten maar ook het leren van elkaar luisteren naar de landen 

presentaties tin de avonden, het eten van elkaar lokale gerechte hebben hieraan bij gedragen. 

     
Oud Hollands spel-koekhappen  Groepsfoto Kamp Crossing Borders (District BZ) 



       

Link naar superleuke compilatie van Beach Camp in district CW 
https://youtu.be/c27QMxDRoX0?t=1  

 

Dank aan alle clubs en individuele Lions die hieraan bijgedragen hebben, zonder hen zou de Lions 

Youth exchange 2019 niet het succes geworden zijn waar we nu dankbaar op terug kunnen kijken. 

 

Over een 2 maanden beginnen de voorbereidingen alweer voor de zomer van 2020. In november de 

oproep alle Lions clubs om Nederlandse jongeren te vinden om deel te nemen en in het buitenland 

ook een soortgelijke ervaring op te doen. Jaarlijks maken zo’n 5,000 jongeren in de leeftijd van 17 tot 

21 jaar kennis met elkaar.  

Ook gaan we de zones 3B en 4 A benaderen om in hun zonevergadering bij te praten over hun taak 

om voor de zomer 2020 de organisatie van het kamp op zich te nemen. 

 

Meer informatie is te vinden op de website https://youth.lions.nl/nederlandse-jongeren 

En ook bij de coördinatoren: Marlies Haazebroek en Karina van den Berg.    

Mailen mag naar: YEC110AZ@lions.nl  

 

TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1 

 

 

 

 

https://youtu.be/c27QMxDRoX0?t=1

	Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1
	We zetten ons ook dit jaar weer in voor kinderen met kanker met een Landelijke Actie. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is het doel van de landelijke Lions-actie 2019-2020. Concreet gaat het om geld bijeen te brengen voor het ...

	Ledenontmoetingsavond/najaarsconventie op maandag 14 oktober 2019
	TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1
	Landelijke Actie en landelijke actiedag
	TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1
	Tips van de statutencommissie
	TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1
	Lions VN-Dag
	Lions VN-dag zaterdag 7 maart 2020  Den Haag
	TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1
	Succesvolle zomer- Lions Jeugduitwisseling
	TERUG NAAR: Nieuwsbrief 110 AZ, 2019-2020, NR 1

