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Enquête

u Enkel afgenomen bij LEO’s district B. 

u In het kader van een districtsvergadering

u Heeft jullie club al een event georganiseerd samen met een Lions Club? 

Opmerking: 8 clubsbesturen van de 13 vulden de enquête in (District B)
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Resultaten

• Indien ja, wat voor soort event was dit?
• Verkoop (4)
• Feest/Gala/Jubileum (3)
• Concert (1)
• Andere (3)

• Wat waren jullie taken/opdrachten tijdens ?
• Planning event (3)
• Coördinatie van (een deel van) het event (6)
• Uitvoerende taken op het event (helpende handen) (6)
• Reclame maken (4)



Resultaten

• Positieve punten samenwerking:
• Appreciatie Lions
• Groter doelpubliek
• Initiatief vanuit Lions
• Nieuwe connecties
• Hechtere band tussen Lions en LEO’s, elkaar beter leren kennen
• Goede samenwerking
• Ruimte eigen inbreng



Resultaten

• Wat kon er beter? Aandachtspunten?
• Communicatie (bv. over verwachtingen, tijdig communiceren, afspraken)
• LEO’s lijken op event zelf meer operationeel bezig te zijn (maar dit stoort 

niet)
• In het begin niet betrokken bij organisatie, enkel helpende handen. Dit 

zorgde voor verwarring bij taakverdeling. Sinds de LEO’s mee in het 
organiserende comité zitten loopt het beter.

• Groot verschil in wat Lions en LEO’s qua activiteiten willen organiseren
• Oesters en Champagne VS Bier en hotdogs
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Resultaten

• Verwachtingen samenwerking met Lions?
• 2 besturen die gaan samenzitten en concreet overleggen
• Dat Lions en LEO’s naar elkaar toegroeien, niet enkele leden die 

betrokken zijn bij organisatie event
• Samenwerking met gelijkwaardigheid
• Goede communicatie over de verwachtingen
• Idealiter zou iedere Lions club met zijn Leo club samen een evenement 

organiseren. Na elkaars evenementen gaan is een must (in beide 
richtingen).

• Van elkaar leren
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Cijfers en meningen LEO’s District B

u Waarom is een samenwerking belangrijk inzake LEO2Lion?
u LEO’s leren de werking van Lions kennen

u Het leren kennen van de Lions club, hun leden

u Zonder samenwerking met gelijkwaardigheid, is de drempel groter om de stap 
te maken

u Doorstroom
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District A
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1. Samenwerking
HOE ERVAREN WE DE BAND TUSSEN LEO’S EN LIONS ?
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Observatie : 

u Algemeen goed gevoel, maar verschillen in 
peterschap! 

u Deelname Leo’s > Deelname Lions

u Fysieke aanwezigheid wordt door beiden 
sterk gewaardeerd

u Bereidheid om samen events te organiseren

u Interactie en visies delen is van groot belang ! 



2. Doorstroom
OVERGANG NAAR DE LIONS ? 
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LEO 

u 45 % WIL DIRECT DOORSTROMEN

u STRUIKELBLOK LEEFTIJDSVERSCHIL

u VOORNAMELIJK GEMENGDE CLUB 

u ZOEKEN OM ZELF CLUBS OP TE RICHTEN

u WILLEN JONG IMAGO

LIONS

u POTENTIEEL TOTAAL ONBENUT

u POSITIEF T.O.V. AANWERVING JEUGD

u ABSOLUUT NIET GEMENGD 

u HEBBEN NOOD AAN JEUGDIGE INPUT / 
TOEKOMST VOOR BESTAANDE CLUBS 
ONZEKER

u LIONS CLUBS WORDEN TE OUD 



WIE/WAT zijn LEO’s

https://www.facebook.com/watch/?v=25864074
08072529
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LEO TO LION TO LEO TO LION TO LEO 
TO …



RESPECT

u Hier is ons Leo’tje

u “onze” Leo’s = paternalistisch

u Leo’s worden gebruikt om de vestiaire te bemannen bij Lions activiteiten

u Voor Lions zonder kinderen bij de Leo’s is dit dikwijls een “ver van mij bed 
show”, een verhaal dat hen niet raakt, maar “o” zo belangrijk voor de 
toekomst van de Club.

u Peter Club blijft verantwoordelijk voor eventuele financiële wanprestaties 
van een Leo Club: belangrijk van elkaar te informeren.

u Leo voorzitter zou elk jaar de nieuwe Lions voorzitter moeten uitnodigen.



DOEL: LEO to LION to LEO to …

u Zorgen dat de Leo’s de weg vinden naar de Lions na hun LEO verhaal

u Zorgen dat Leo’s welkom zijn bij de Lions Clubs en zich goed weten te 
integreren.

u De optie om te komen bij een oude mannenclub is geen mooi perspectief



ACTIEPUNTEN

u Elke Lion is een Leo: vriendschap, we serve, toekomst.
u Leo perspectief geven tot een toffe Lions Club: onze Clubs dynamiseren én 

verjongen.
u “poole” bijhouden van Leo’s die de leeftijdsgrens bereiken. Zo kunnen wij 

contact houden op regelmatige tijdstippen én zorgen voor een geschikt 
instapmoment.

u Oprichten van een nieuwe gemengde Lions Club
u Bestaande Lions Club omvormen tot een gemengde club
u “branch” club oprichten binnen onze Lions Club met nieuwe jonge leden.
u Bij elke zonevergadering ook de Leo District Advisor uitnodigen zodat wij de 

boodschap “Leo to Lion” kunnen blijven herhalen en de discussie wakker 
houden.



LIONS HELPEN LEO’S HELPEN LIONS …

 



Taak van een Leo Advisor

- Paraat staan met een luisterend oor en advies/tips (geldig voor Lions als voor Leo’s).

- Leo’s op een positieve manier bekend maken bij de Lions.

- Agenda en activiteiten uitwisselen en communiceren.
- Uitnodigen van Leo’s op dinners van Lions.

- Bezoek brengen aan Leo vergadering (niet altijd maar af en toe).

- Stimuleren van aanwezigheid Lions op activiteiten Leo’s.

- De vraag durven stellen of Lions kunnen komen helpen op een LEO fundraiser als zij 
handen te kort hebben (zo ontstaat er een wisselwerking waarbij je elkaar ook kan leren 
helpen)

- Voorstellen om eens een gezamenlijke Lions-Leo vergadering of event te organiseren.



Taak van een Leo Advisor

- Promotie van Nasoc.

- Leo logo plaatsen op vlag Lions / PPT presentaties / facebook en andere communicatie 
vormen: helpen om méér visibiliteit te geven aan Leo’s.

- Stimuleren van Leo’s om ook naar een Lions activiteit te komen, en dit niet enkel als 
helpende handen.

- Ervoor zorgen dat het financieel plaatje voor een Leo niet te zeer oploopt: Leo’s 
beschikken niet over hetzelfde budget als een Lion.

- Leo’s helpen doorgroeien naar een Lion club.
- Enz…
Héél belangrijk: actief zoeken naar nieuwe Leo’s: bij Lions leden, familie, vrienden, buren, collega’s,…

Dit alles bespreekbaar maken in de Lions Club + repeteren / repeteren / repeteren

IEDERE LION IS LEO ADVISOR




