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Nu wij een nieuw Lionsjaar ingaan is het goed stil te staan bij de doelen die wij ons stellen en 
de maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en na te gaan welke consequenties die 
hebben voor onze club. 

 

De wereld om ons heen 

Er zijn 2 ontwikkelingen die op korte termijn van belang voor de Lions. 

De wereld is opgeschud door het coronavirus. Er is nog geen vaccin waardoor  we moeten 
vrezen dat er nog een tweede golf van besmettingen gaat komen. We moeten voorzichtig 
zijn met contacten en mensen met een zwakkere gezondheid worden extra bedreigd door 
de ziekte en raken daardoor geïsoleerd van hun families en vrienden. Om verdere 
verspreiding te voorkomen zijn grote evenementen verboden. Voor ons als Lions, een club 
die het hebben moet van het organiseren of deelnemen aan activiteiten, dus een enorme 
beperking. 

Een ander aspect dat voor ons gevolgen heeft is de tendens in de samenleving dat 
verenigingen steeds meer moeite hebben leden te vinden en voor een langere termijn aan 
zich te binden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voor jonge mensen en gezinnen is 
het soms moeilijk alle bordjes in de lucht te houden. Huizenprijzen rijzen de pan uit 
waardoor woonlasten en daarmee de kosten van levensonderhoud stijgen. Daarnaast neemt 
de zekerheid van een vaste baan af, zeker nu in het coronatijdperk. In huishoudens moeten 
vaak beide partners werken om alle kosten te kunnen dragen en als er kinderen zijn, blijft er 
veelal maar weinig tijd over voor sociale contacten. 



Onze LC Bronckhorst 

De Lions Club Bronckhorst begint dit jaar met 25 leden. We zijn een gemengde club, dit geeft 
onze club dynamiek die hoort bij “the best of both worlds”. Naast het motto “We Serve” dat 
de internationale organisatie LCIF aanhangt, heeft de LC Bronckhorst de lijfspreuk “Lef en 
Creativiteit”.  

Onze activiteiten zijn ondergebracht in 2 verschillende entiteiten: de Lions Club Bronckhorst 
en de Stichting Activiteiten Lions Club Bronckhorst.  

Het doel van de Stichting is om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving, 
zowel financiële als immateriële bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen te geven. Dit 
kunnen bijdragen zijn op lokale, nationale en internationale schaal. De financiële middelen 
die hiervoor benodigd zijn worden verkregen door activiteiten te organiseren en uit te 
voeren. De Stichting streeft ernaar deze financiële middelen zoveel mogelijk aan te wenden 
voor besteding aan zog. Goede Doelen en de reserves tot een minimum te beperken. 

Ook worden sinds een jaar financiële middelen verkregen uit bijdragen van sponsoren. Dit 
zijn profit-organisaties die onze club en onze doelstellingen een warm hart toedragen.  

De activiteiten in de Lions Club Bronckhorst zijn niet alleen bedoeld om de saamhorigheid in 
stand te houden en te bevorderen door gezamenlijk te dineren, maar ook om lezingen en 
bezoeken te organiseren die kennis en begrip van verschillende onderwerpen vergroten en 
inzichten verbreden. 

Het is belangrijk te realiseren dat deze beide aspecten van onze club even zwaar wegen. 

De afgelopen jaren hebben relatief veel leden (6) die kort lid zijn geweest (minder dan 3 jaar) 
onze club verlaten. De oorzaken zijn divers: van tijdgebrek van de betrokkenen tot weinig 
daadkracht van onze club en een te nadrukkelijke vergadercultuur. 

Dit is een slechte ontwikkeling. LC Bronckhorst vergrijst als jonge leden ons na korte tijd 
weer verlaten en onze cultuur heeft nieuwe prikkels nodig om “Lef en Creativiteit” te 
behouden. We hebben een gezellige club waarin de vriendschap en saamhorigheid sterk 
verankerd is en dat moeten we koesteren en beschermen. Maar we moeten ervoor waken 
dat we niet genoeg energie steken in vernieuwing en verjonging van onze club.  Dit is een 
voorwaarde als de LC Bronckhorst tot in lengte van jaren aan haar oorspronkelijke 
doelstellingen wil kunnen voldoen. We moeten daarom nadenken over onze cultuur en of 
we moeten veranderen om interessant te zijn voor nieuwe leden. 

 

Aandachtspunten in het Lionsjaar 2020-2021 

 Omdat het door de coronacrisis waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn om op de 
gebruikelijke wijze activiteiten te ontwikkelen zullen we alternatieve scenario’s moeten 
bedenken om evenveel financiële middelen te verwerven als in het vorige Lionsjaar.  

 



De beoogde activiteiten zijn :  

- De mosselparty 
- De pub quiz 
- De tulpenverkoop 

Daarnaast zullen we, indien noodzakelijk, alternatieven moeten bedenken om overige 
activiteiten door te kunnen laten gaan, zoals de peaceposter, de immateriële 
dienstverlening en Fight for Sight. 

Met het oog op de toekomst is het ook verstandig om na te denken over een nieuwe 
activiteit, die misschien niet dit (uitdagende) jaar, maar in een later stadium 
georganiseerd kan worden (bijv. een vervolg op de badeendjesrace). Ook kunnen we 
meer tijd besteden aan het verwerven van nieuwe sponsoren en hiervoor acties 
bedenken. 

De commissies zullen hier extra aandacht voor moeten hebben.  

 

 Om continuïteit te garanderen zullen we moeten groeien. Een mooi ledental zou 30 
leden zijn, dus we streven naar 5 nieuwe leden. De leeftijd van potentiële leden is niet 
doorslaggevend, maar we streven ernaar om de gemiddelde leeftijd van onze club te 
verlagen. We zullen op een actieve manier naar potentiële leden moeten zoeken en ze 
actief moeten benaderen voor een kennismaking.  

Mogelijk kunnen nieuwe leden gezocht worden buiten de gemeente Bronckhorst (bijv. 
gemeente Doesburg), of bij de Leo’s. 

 

 Het is raadzaam te evalueren wat onze cultuur op dit moment is en of die past bij onze 
doelstellingen voor de toekomst. Zijn we een club van ouder-wordende vrienden die 
meer gezelligheid met elkaar zoeken, of een club enthousiastelingen die continu naar 
wegen zoeken om goede doelen te zoeken en te steunen? Uit deze evaluatie moet ook 
duidelijk worden welk profiel potentiële leden waarschijnlijk zullen hebben om 
duurzaam in onze club te passen. 

 

 Dit jaar streven we ernaar de vergaderingen korter te houden en efficiënter te laten 
verlopen. Zo is er meer tijd voor gezelligheid (de nieuwe locatie biedt daar genoeg 
gelegenheid voor) en voor lezingen en sprekers van buiten.  

We kunnen dit realiseren door minder agendapunten per vergadering op de agenda te 
zetten en de behandeling van een agendapunt in te korten. Dit kan als de besluitvorming 
meer in de commissies wordt voorbereid. Ook wordt niet elke vergadering de voortgang 
in elke commissie besproken, maar pas als de commissie tot een beslissing is gekomen 
wordt dit punt tijdens de vergadering behandeld.  


