
2  North Sea Lions leeft….! 
 

In 1979, tijdens de Internationale Conventie in Montreal 
werd door DG Elect Lion John Court en enkele bevlogen 
DGE’s uit Nederland het plan opgevat om samen te werken 
bij projecten in ’s werelds armste landen. 
Doel: bouwen aan een betere toekomst! 
Vanaf de oprichting in 1980 in Zwolle, participeren 11 

Districten uit MD 106 Denemarken (1); MD 105 Engeland (2); MD111 Duitsland (3) en 
ons MD110 (5). Elk District wijst een stemgerechtigde vertegenwoordiger aan en in 2018 
zijn er inmiddels 783 Lions Clubs via hun Districten aangesloten bij NSL. 
 
De Board van NSL, bestaande uit de 11 NSL- Districtscoördinatoren, heeft één voorzitter 
en één secretaris. Geen penningmeester dus!! Maar daarover later meer. 
 
Elke Lions Club draagt per jaar € 80 af aan NSL ongeacht het aantal leden. 
Iedere Lions Club uit de participerende districten kan een projectvoorstel doen om voor 
de jaarlijks NSL-Grant in aanmerking te komen teneinde een project in een 
ontwikkelingsland of in Oost-Europa te verwezenlijken. 
Het verzoek tot ondersteuning middels de jaarlijkse Grant, komt via de NSL 
Districtscoördinator bij de Board en wordt op de jaarlijkse Board meeting, de 2de 
zaterdag in september, besproken. 
 
De meeting is openbaar en de verzoeken kunnen door Lions leden van de betreffende 
Lions Club tijdens de Board meeting worden gepresenteerd/ ondersteund. 
Indien er meerdere projecten worden ingediend, zal de Board na ampel beraad, 
schriftelijk stemmen over toewijzing van de Grant. 
Uiteraard dienen de voorgestelde projecten aan een aantal criteria te voldoen en het 
projectvoorstel dient conform te zijn uitgewerkt. Hierin kan onze NSL- 
Districtscoördinator, PDG Jo Vreuls, u ruim adviseren en ondersteunen. 
 
De North Sea Lions Board zal er strikt op toe zien, dat elk project correct wordt afgerond 
en het geld naar behoren wordt besteed. 
Dat “NSL “geen loze frase is mag blijken uit de 43 projecten welke sinds 1980 met 
financiële steun van NSL in ontwikkelingslanden en in Oost-Europa zijn gerealiseerd! 
Daarvan 14 projecten vanuit MD 110 (3 uit 110CW). 
 
Bovendien werden er voor de laatste Board meeting op 9 september 2018 te Leeuwarden 
weer 4 projecten ingediend door de districten 105M, 106C, 110BN en 111N. 
Het project vanuit de LC Appingedam-Delfzijl (110BN) voor de energievoorziening door 
zonnecellen t.b.v. een ziekenhuis in Zambia werd uiteindelijk gekozen voor de Grant van 
maar liefst € 62.000. 
Bij aanvang van de uitvoering van het project, krijgen de penningmeesters van de 
deelnemende districten het verzoek om het door hun verschuldigde geld rechtstreeks 
over te maken aan de penningmeester van de Lions Club van het project. Dit onder 
controle van de NSL-Districtscoördinator. 
Ergo: NSL heeft geen penningmeester nodig en heeft ook geen eigen financiën!! 
 
Waarde Lions, belangrijker dan “NSL leeft “is, dat door NSL het leven van minder 
bedeelden in de armste landen een stuk leefbaarder en zinvoller wordt! 
Mocht u, uw Lions Club of uw zone meer informatie willen, aarzel dat niet om onze 
Districtscoördinator Jo Vreuls hiervoor te banaderen. elly.jo.vreuls@gmail.com  
 


