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Beste leden van Lions clubs uit ons District 110CW.  

Twee maanden in Intelligente Lock Down. Het went niet, maar we komen wel tot veel initiatieven. 
Kijk alleen maar naar de digitale contacten, Skype, Go-To-Meeting, Zoom, Meet en vele andere 
vormen. Het is ervaring opdoen en hopen, dat alles weer snel bij het oude zal zijn. Maar hoe reëel is 
dat? Kunnen we er beter toch niet aan wennen en kijken wat de voordelen zijn? Een voordeel voor 
ons, kan een nadeel zijn voor anderen. Als wij digitaal blijven vergaderen besparen we geld. Als 
Service organisatie is dat het overwegen waard lijkt mij. Maar het gaat ten koste van onze economie 
en ook van de sfeer waarbinnen wij onze activiteiten organiseren. We kunnen gaan heroverwegen of 
we het een gaan doen en het ander daarbij niet laten. Dat kan een Win Win Situatie worden. 

Als District werken we met Go To Meeting. Die faciliteit is ook voor uw club beschikbaar. Wilt u daar 
meer over weten, aarzel dan niet om Peter Brandenburg hier naar te vragen: 06 5050 3046 en 
brandenburgp@gmail.com. 

Voor u als club en ook voor ons als District is dit een mooie gelegenheid om onze activiteiten eens 
tegen het licht te houden, wat doen we waarom? Zeker op het gebied van overleg en afstemming 
hebben wij inmiddels goede ervaringen met digitaal contact. Laten we die overwegingen en 
inmiddels ook ervaringen met elkaar delen. Goed gejat is immers beter dan slecht verzonnen.  

In deze Nieuwsbrief staat een aantal voorbeelden, wat clubs zoal doen in deze bijzondere tijd. Doe er 
uw voordeel mee.  

De belangrijkste punten dit keer zijn: 

01. Ons Nationale Project, onze steun voor de Kind/Ouder kamers van 
het Prinses Maxima Ziekenhuis in Utrecht. 
02. Onze digitale District Conventie op 19 mei aanstaande. 
03. De bijzondere corona gerelateerde activiteiten van onze clubs en de 
extra Grants, die daarvoor beschikbaar zijn. 
04. De Nieuwsbrief van Elisabeth Haderer over New Voices en hoe wij 
internationaal inspelen op de huidige situatie 

 

01. Het Prinses Maxima Ziekenhuis: 

Ruim € 135.000,00 moeten wij met ons allen in Nederland op onze rekening van ons Hulpfonds 
gestort hebben, om in aanmerking te komen voor de Grant van $ 150.000,00 van LCIF. (NL31 ABNA 
0413 880 184, o.v.v. Nationale actie 2020/2021 en je clubnaam) Op 7 april hebben wij hierover een 
extra brief gestuurd.  
De stand momenteel is € 80.000,00. Er is dus nog een weg te gaan tot 1 juli 2020 en bij deze 
nogmaals het vriendelijke verzoek mee te doen met dit prachtige project. Op 10 juli is de finale 
peiling.  
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02. Onze District Conventie op 19 mei: 

Een experiment, dat geen precedent kent. Het moet slagen, willen wij de voortgang in ons bestuur 
kunnen garanderen. Vandaar, dat wij in de afgelopen weken vriendelijk uw medewerking hebben 
gevraagd. Een paar belangrijke zaken herhaal ik hier: 

a. Breng op 18 mei, tussen 00:00 en 18:00 uur uw stem uit. Dus niet op een ander moment 
AUB! U stemt voor: 

a. Onze nieuwe gouverneur 
b. Leden van ons Kabinet (District Bestuur) 
c. Begroting 

b. Op 19 mei, vanaf 20:00 uur, kunt u meeluisteren met de Conventie en daarin wordt de 
uitslag van de stemming bekend gemaakt en daarin wordt gemeld welke reacties er zijn 
binnen gekomen op de Notulen, het Werkplan en de Begroting. U ontvangt hierbij hoe u kunt 
inschakelen door op het volgende adres te klikken: 
https://global.gotomeeting.com/join/131916941 

c. Mocht u in die digitale Conventie nog willen reageren, geef dat dan AUB tijdig bij mij aan, 
zodat ik u het woord kan geven. Digitaal vergaderen lukt alleen, wanneer dat zeer 
gedisciplineerd gaat en ik ben er van overtuigd, dat wij daar allemaal aan mee willen werken. 
De sfeer zal anders zijn dan bij een bijeenkomst, waar wij fysiek aanwezig zijn. Maar het 
installeren van een nieuw bestuur heeft nu prioriteit. Laten we deze Force Majeure 
accepteren. 

Wilt u zich goed voorbereiden op deze Conventie, raadpleeg dan vooral Own Cloud. Daar vindt u de 
uitleg, de aanpak en de verslagen van de inmiddels gepleegde activiteiten. Alle clubs hebben de 
gelegenheid gehad om op het Werkplan van Vincent Wiegerinck, onze kandidaat gouverneur, te 
reageren. De reacties hierop leest u in Own Cloud. Ook het verslag van het Webinar, dat is gehouden, 
vindt u daar.  

Ik ga als volgt naar Own Cloud: 

01. Inloggen op onze nationale website, via klikken in de linker balk 
02. Dan inloggen door klikken op Inloggen Own Cloud 
03. Aanmelden met je LOLAS wachtwoord 
04. District 110 CW aanklikken 
05. Conventies aanklikken 
06. Conventie 2020 aanklikken 
07. En daar vindt u 15 bestanden, die van toepassing zijn op onze Conventie op 19 mei 

Aarzel niet en gun uzelf de kans om deze bijzondere vorm van Conventie bij te wonen.  

 
03. De corona gerelateerde activiteiten: 

 
Wanneer clubs geen restaurant- of huisbijeenkomsten meer hebben, zullen de activiteiten 
daar mogelijk onder lijden. Er zal energie gestopt worden in o.a. het digitaal overleg. 
Wereldwijd wordt dit ondervonden in onze vereniging. Toch slagen clubs er in om zich vooral 
nu in te zetten voor waar behoefte aan is. Zie de bijlage van New Voices. Enerzijds een 
prachtig geïllustreerd pamflet. Anderzijds inspirerend voor activiteiten. 
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LCIF biedt momenteel extra snelle Emergency Grants aan van 10.000 US$ voor die 
initiatieven, die in samenwerking worden ondernomen en juist corona gericht zijn.  Laat ons 
AUB, liefst via uw zone voorzitter, weten dat u hiermee bezig bent en dat wij u kunnen 
helpen met de snelle aanvraag voor zo’n Grant. Onze LCIF District coördinator Enno 
Hageman zit er klaar voor om u hiermee te helpen. enno@fumano.nl 
 
Onze zone voorzitters hebben geïnventariseerd hoe u als club deze bijzondere tijd ervaart.  
De meeste clubs zijn actief met digitaal vergaderen en van veel clubs horen wij, dat extra 
aandacht nu wordt geschonken aan de Voedselbanken. Een initiatief dat mij opviel was, om 
de nu niet gemaakte kosten van een maaltijd, die normaliter tijdens bijeenkomsten wordt 
genuttigd, te bestemmen voor het landelijk project PMC. Dat is toch al snel € 20,00 per 
persoon. Dat zou voor ons District op € 36.000,00 kunnen uitkomen. Chapeau voor dit 
advies! Hopelijk spreekt het u aan. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de 
precaire situatie, waarin het club-etablissement zich momenteel bevindt of wordt een 
helpende hand geboden aan leden, die het zakelijk nu wat minder hebben. Ander clubs 
werken mee aan het vervaardigen en distribueren van mondkapjes of schenken extra 
aandacht aan bewoners van zorginstellingen. Allemaal prachtige initiatieven. 
 

04. New Voices: 

Onze oud International Director Elisabeth Haderer voert voor ons New Voices aan. Nieuwe 
Geluiden. Niet alleen gericht op meer dames als lid van Lions. Vooral bedoeld om mee te 
praten en mee te doen om een nieuwe richting te bepalen voor onze toekomst. Ik adviseer u 
om deze bijlage te lezen. Het is meer dan ontwapenend om te zien hoe wij in Europa 
reageren op de pandemie en wat voor initiatieven al ontplooid zijn. Wat mij vooral trof, is de 
opmerking, dat er nu meer deelname, attendance, zou zijn dan bij onze vertrouwde locatie 
bijeenkomsten. Zo begon ik ook deze Nieuwsbrief. Niet met zo’n harde stelling. Wel met de 
vraag om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en de kansen te pakken, die zich nu 
voordoen.  

 

Namens het gehele Kabinet wens ik u een behoud van goede gezondheid, een grote dosis aan 
flexibiliteit om u aan te passen en vooral vertrouwen in de toekomst.  

 

Jan Ooms 

DG 110CW 2019/2020 

 


