
2  Oprichten van een Clubbranche? 
 
Is het bij u in de Club ook steeds zo’n uitdaging om jongere (gemengde) leden te vinden 
en ze ook te behouden voor uw Club? Denk dan eens aan het opzetten van Clubbranche! 
Dit is bijvoorbeeld ook een goede optie als vijf of meer oudere leden van één stamclub 
besluiten zo’n Clubbranche (Filiaalclub) op te richten, in plaats van naar de Probus te 
gaan😊. Zij blijven immers Lion en daarmee verbonden met hun oorspronkelijke 
Lionsclub, waarbij ze administratief zijn ondergebracht. Zij zullen een eigen uitwerking 
geven aan de doelstelling en de activiteiten van de Clubbranche (bijvoorbeeld een 
tweewekelijkse of maandelijkse lunch?). Op uitnodiging zullen zij ook kunnen deelnemen 
aan activiteiten van de stamclub, bijvoorbeeld het Kerstdiner of de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook is het mogelijk wanneer in een zone of afgebakend gebied leden van verschillende 
clubs een Clubbranche willen oprichten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden minimaal 
5 leden (voorbeeld hiervan is de Clubbranche Rotterdam Bolwerk). 
 
De Clubbranche heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden. Zo is er in de Hoekse Waard 
een Clubbranche, die bestaat uit een groep ex-tafellaars en in Etten-Leur is er een 
Clubbranche die ontstaan is uit een Leo club. Zo zou u zelfs ook kunnen bedenken, dat 
het opstarten van een nieuwe club via de methode van een Clubbranche kan. 
Iedereen die lid wordt van de Clubbranche, is direct Lion. Iedereen die Lion was, blijft 
Lion. Kortom eigenlijk dus alleen maar voordelen.!! 
 
Voorwaarden Clubbranche: 
• Er moet een Sponsor- of Parentclub zijn en men moet met minimaal vijf personen 

zijn. 
• De Clubbranche functioneert zelfstandig met een eigen bestuur en is derhalve 

ingeschreven in de KvK. 
• Men is zowel administratief als financieel volledig zelfstandig. Men krijgt zelfs 

gewoon de jaarlijkse rekening t.a.v. het Lions lidmaatschap. 
• De Clubbranche heeft een eigen programma. 
• De Clubbranche bepaalt zelf wie men als lid aanneemt,  
• De leden zijn voor de administratie (LOLAS) direct Lion en betalen ook contributie. 
 
Wie kunnen er allemaal lid worden van een Clubbranche? De Clubbranche bepaalt zelf de 
voorwaarden voor het lidmaatschap. 
 
Tenslotte: De overgang naar een reguliere Lionsclub gaat automatisch bij 20 leden of 
meer. De eerste Clubbranche, welke in Nederland daardoor officieel een Lions Club 
wordt, is in ons district 110CW: Lionsclub Ter Aalst e.o.) 
 
Mocht u, uw Lions Club of uw zone meer informatie willen hebben over het opzetten van 
een Clubbranche, dan staat Districtscoördinator Peter Brandenburg hiervoor klaar met 
raad en daad! brandenburgp@gmail.com  
 


