
2  De Lions website, LoLas, MyLions app, LionsNL app… snapt U het 
allemaal nog? 

Wij krijgen de laatste tijd veel vragen als Districtsbestuur over alle nieuwe digitale 
platformen die er nu zijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nu 
weer de nieuwe internationale MyLion app. 

Generiek kunnen we stellen dat de Nederlandse sites en onze Nederlandse app voldoet 
aan de Europese eisen en wetgeving. De nieuwe MyLions app en ook de internationale 
MyLCI website voldoen NIET aan de Europese regelgeving. Natuurlijk kunt u als Lions lid 
deze nieuwe app downloaden en uzelf registreren als gebruiker. Dit kan alleen op 
persoonlijke titel en u moet zich dan wel beseffen, dat u persoonlijke gegevens buiten de 
bescherming van de Europese regelgeving vrijgeeft in de VS. Wat zij met deze gegevens 
kunnen en mogen doen (bijvoorbeeld marketing doeleinden) is veel breder dan wij in 
Europa toestaan.  

In Nederland zijn al uw persoonlijke gegevens 
opgeslagen in Lolas (Lions Online Leden 
Administratie Systeem). U kunt dit vinden op: 
https://lolas.lions.nl/  Dit Lolas systeem is onlangs 
aangepast om te voldoen aan de AVG spelregels. 
Ieder Lions lid kan inloggen in dit systeem en hier 
zijn/haar persoonlijke gegevens aanpassen. De 
clubsecretaris kan dit doen voor alle clubleden in de 
eigen club. Nieuw is sinds kort dat alle gegevens 
zichtbaar zijn voor de eigen clubleden. Maar vrijwel 

de meeste gegevens zijn nu afgeschermd voor alle andere leden in Nederland. Elk lid 
dient een keuze te maken of hij zijn persoonsgegevens met andere Lions leden in 
Nederland wil delen. Door ZELF in te loggen in het Lolas systeem en ook ZELF de 
“vinkjes” in te stellen zijn uw gegevens weer zichtbaar. Vroeger hadden we bij de Lions 
het mooie dikke ledenboek. Dat bestaat al jaren niet meer, maar het was wel heel 
handig. Om Lolas als ledenboek te laten functioneren moeten wel zo veel mogelijk leden 
al deze “vinkjes” aanzetten om hun gegevens weer openbaar te maken voor andere 
leden. Maar…het is uw eigen keuze. Als u niets doet zijn uw gegevens afgeschermd voor 
alle leden buiten uw eigen club. 

De LionsNL app is gekoppeld aan Lolas en het inloggen binnen deze app maakt gebruik 
van dezelfde inloggegevens (je email adres en een wachtwoord). Zowel op de Lions.nl 
website als ook op de inlogpagina van Lolas zit een linkje “wachtwoord vergeten” 
waarmee u zelf een nieuw wachtwoord kan aanmaken (u moet wel het email adres weten 
dat binnen het Lolas systeem van u bekend is). Binnen de LionsNL app kunt u ook in het 
Lolas adresboek andere Lionsleden zoeken. Maar u kunt bijvoorbeeld uzelf ook aan- of 
afmelden voor clubactiviteiten als de clubsecretaris daar de jaaragenda in heeft 
aangemaakt. We zien dat steeds meer clubs dit gaan gebruiken en het werkt heel 
eenvoudig en efficiënt. Nadat u eenmalig goed bent ingelogd in de LionsNL app kunt u 
voor het inloggen ook een 4-cijferige Pincode instellen om een volgende keer inloggen op 
de app een stuk eenvoudiger te maken. 

Tenslotte maken veel clubs nog gebruik van een groep in WhatsApp. Dit is geheel privé 
voor de leden binnen deze groep en dit staat dan ook helemaal los van bovenstaande 
systemen. Houd er rekening mee dat WhatsApp alle gegevens mag gebruiken voor eigen 
doelen, verkopen en samenvoegen met andere platforms. 
  



 


