
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan: alle clubpresidenten van Lionsclubs in Nederland 
 
 

Horn, 14 maart 2020 
 

Beste Lions, 
 
Het coronavirus heeft inmiddels grote maatschappelijke impact. Vanuit 
verschillende geledingen binnen onze organisatie zijn wij afgelopen 
dagen benaderd met vragen. Vele clubs maken zich zorgen over een 
aantal geplande activiteiten. Wij delen die zorgen. 
 
Helaas ontkomen wij er als Lionsorganisatie ook niet aan om een aantal 
maatregelen te nemen teneinde de verspreiding van het virus te 
voorkomen. Bij deze maatregelen gaan wij vooralsnog uit van een 
einddatum van 5 april 2020. Ruim voor die datum zullen wij u 
informeren over mogelijk nieuwe maatregelen. 
 
Met ingang van heden adviseren wij u om tot 5 april 2020: 
• Alle lopende clubavonden en clubactiviteiten te annuleren; 
• Mogelijke internationale activiteiten (Jumelages e.d.) af te zeggen; 
• Alle geplande activiteiten met derden te annuleren, c.q. uit te stellen; 
• Niet mee te werken aan door derden georganiseerde activiteiten die 

toch doorgaan; 
• Daar waar personen van uw club betrokken zijn bij Jeuguitwisselings-

projecten geen verplichtingen aan te gaan (zoals het boeken van 
vliegreizen). 

 
Wij beseffen dat het vervelend is om een reeds lang geplande activiteit te 
moeten annuleren of uit te moeten stellen, maar het is van groot belang 
dat wij daarbij denken aan de gezondheid van de mensen die deze 
activiteit zouden bezoeken. Wij moeten ons ook realiseren dat wij een 
aansprakelijkheid hebben. 
 
Het annuleren van reeds gemaakte zakelijke afspraken kan tot discussie 
leiden. Alhoewel er sprake is van overmacht adviseren wij u om deze 
discussie constructief en zo open mogelijk aan te gaan. 
 
Inmiddels staat vast dat de Districtsconventie van 110AZ op 4 april 
uitgesteld is. Voor wat betreft de overige Districtsconventies wachten wij 
de ontwikkelingen af. De stukken zullen op de gebruikelijke wijze 
verstuurd worden. Mocht de Conventie uitgesteld moeten worden en zijn 
er stemmingen noodzakelijk, dan ligt daar een noodscenario voor klaar. 
  

MD 110 Nederland 

Gouverneursraad 2019-2020 

 

Council Chairman 
P.J.C.A. (Paul) Janmaat 
Houterven 17 
6085 DD Horn 
+31 622954474 
paulja.1@planet.nl 
ccmd110@lions.nl 
 
Secretaris 
DG 110AN 
J. (Joop) Siemers 
Saturnus 2 
1188 EC Amstelveen 
+ 31 653342547 
sieme32@planet.nl 
dg110an@lions.nl 
 
Penningmeester 
DG 110AZ 
B.S. (Siep) Eilander 
Ottolandstraat 12 
2729 DE Zoetermeer 
+31 611431354 
bseilander@casema.nl 
dg110az@lions.nl 
 
DG 110CO 
P.J.C.A. (Paul) Janmaat 
Houterven 17 
6085 DD Horn 
+31 622954474 
paulja.1@planet.nl 
dg110co@lions.nl 
 
DG 110CW 
J.G. (Jan) Ooms 
Kaaistraat 13 
4651 BL Steenbergen 
+ 31 614974933 
jgooms@ziggo.nl 
dg110cw@lions.nl 
 
DG 110BN 
A.J. (Albert) Spoelstra 
De Spiker 31 
8861 VB Harlingen 
+31 622478926 
albertspoelstra@hetnet.nl 
dg110bn@lions.nl 
 
DG 110BZ 
J.A.C. (Jeannette) Peters-La Brijn 
Haerstraat 74 
7573 AS Oldenzaal 
+31 623536768 
jeannette@peterslabrijn.nl 
dg110bz@lions.nl 
 
Banknummer (IBAN) 
NL65ABNA 0563 261 900 
Lions Clubs International 
MD 110 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook met betrekking tot de Landelijke Actiedag gaan wij er vooralsnog 
vanuit dat deze doorgaat. De voorbereidingen op lokaal niveau kunnen 
dus gewoon doorgang vinden. 
 
Helaas hebben wij de geplande New Voices dag op 28 maart moeten 
verplaatsen naar 12 september. 
 
Uitsluitend via onze website www.lions.nl wordt u doorlopend op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mocht u bijzondere vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met mij of met uw eigen 
Districtsgouverneur. 
 
Wij zullen met z’n allen de komende dagen en weken moeilijke 
beslissingen moeten nemen maar samen kunnen we deze uitdagingen 
het hoofd bieden. 
 
Met Lionsgroet, 
 

 
 
Paul Janmaat 
Voorzitter Lionsclubs Nederland  
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