
1  Oproep aan alle Lions- en Leo-clubs in Nederland 
 
In mijn 6e nieuwsbrief van december en in De Lion van januari heeft u reeds kunnen 
lezen over ons “Landelijke Lions Actie-Weekend”.  
 
Waarom dit initiatief?  
Omdat veel clubs moeite hebben bij het vinden van nieuwe leden heeft de 
Gouverneursraad 2018-2019 in goed overleg met haar opvolgers de bekendheid van 
Lions en Leo’s opgenomen als een van de speerpunten voor de komende jaren. De 
Nationale Conventie ging daar in mei jl. mee akkoord. 
 
Hoe gaan we daarmee aan de slag?  
Lions en Leo’s komen het beste tot hun recht wanneer ze zich samen inzetten voor goede 
doelen. Elders in de wereld kennen Lions en Leo’s al een landelijke actiedag, waarop de 
leden van clubs zich inzetten voor een landelijk doel. Wat zou het mooi zijn als dat ook in 
Nederland kan ontstaan! Jullie hulp daarbij is hard nodig! 
Omdat clubagenda’s al gevuld zijn kozen we voor deze eerste keer een weekend: 12, 13 
en 14 april.  
 
Welke mogelijkheden zijn er?  

Binnen Lions Clubs International zijn vijf speerpunten 
voor hulp aangewezen gericht op bestrijding van 
honger, diabetes, blindheid, milieuverontreiniging en 
kinderkanker. Omdat er al jaren een zeer succesvolle 
actie plaatsvindt tijdens de Huishoudbeurs in 
Amsterdam en omdat het onderwerp kinderkanker 
niemand onberoerd laat is contact gezocht met de 
Stichting Semmy om samen met hen een actie op te 

zetten (www.stichtingsemmy.nl). De Stichting Semmy zamelt al jaren geld in voor 
onderzoek naar kinderkanker.  
 
Wanneer uw club, al dan niet samen met andere clubs in de zone, mee wil doen zijn er 
daarvoor verschillende mogelijkheden:     
• De club organiseert een eigen speciale actie voor dit doel; 
• De club organiseert een collecte voor dit doel bij lokale sportclubs; 
• De club gaat nagels lakken, naar het voorbeeld van Tijn. 
• De club bestemt (een deel van) de opbrengst van een lopende actie voor dit doel; 
• De club doneert geld vanuit de club of servicefonds voor dit doel; 
Het bankrekeningnummer t.b.v. de landelijke actie is: Stichting Lions Hulpfonds (ANBI) 
NL 56 ABNA 0557 0921 83 onder vermelding van: t.b.v. Stichting Semmy. 
 
En natuurlijk kan uw club ook besluiten, dat de actie gewoon niet past in het programma 
voor dit jaar of helemaal niet bij de club. Niets hoeft, alles mag en deze eerste keer is 
alle hulp van harte welkom.     
 
Doet uw club mee? 
Als uw club wil meedoen, dan kan uw zonevoorzitter zorgen voor contacten met 
omringende clubs voor een grotere impact. Wilt u meer weten over het Lions 
Actieweekend, een activiteit met uw club organiseren of uw club alvast aanmelden voor 
deelname? Stuur een mail naar Jan Pieter Bal, onze GST districtscoördinator 
janpieterbal@gmail.com. Zij beiden kunnen u helpen bij de invulling van een actie in de 
vorm van materiaal en promotie.  
 
We vertrouwen op uw hulp, het is in ons aller belang! 


