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De hoedanigheid van lid van een Lions Club is aan onderstaande regels onderworpen: 

 

A. ACTIEF LID (Active Member) 

 

Een lid dat alle rechten en voorrechten geniet en dat aan al de verplichtingen die het 

lidmaatschap van een Lions Club oplegt of bevat, is onderworpen. Zonder enige 

afbreuk te doen aan deze rechten en verplichtingen bezit het lid het recht en de 

mogelijkheid, indien het aan de voorwaarden voldoet, om gelijk welke functie uit te 

oefenen binnen de club, het district of de vereniging. Het lid heeft ook stemrecht over 

alle aangelegenheden waarvoor een stemming van de clubleden vereist is. De 

verplichtingen omvatten een regelmatige aanwezigheid, een stipt betalen van de 

bijdragen, een deelname aan de activiteiten van de club en een gedrag dat van aard is 

om in de gemeenschap een gunstige opinie van de Lions Club te creëren. Alle actieve 

leden moeten de bijdragen die de club oplegt en die tevens de bijdragen van het 

district en de vereniging omvatten, betalen. Overeenkomstig met de criteria van het 

Programma van Familiaal Lidmaatschap zullen de leden van de betrokken familie 

actief lid zijn en van alle overeenstemmende rechten en voorrechten genieten. 

 

B. VERWIJDERD LID (Member At Large) 

 

Een lid dat de gemeenschap heeft verlaten of dat om gezondheidsredenen of enige 

andere wettige reden, niet meer regelmatig de clubvergaderingen kan bijwonen, maar 

niettemin lid van de club wenst te blijven, voor zover het bestuur van de club beslist 

dit statuut toe te kennen. Dit statuut zal om de zes maanden door het bestuur van de 

club moeten herzien worden. Een verwijderd lid kan geen officiële functie bekleden en 

is niet stemgerechtigd op de bijeenkomsten of op de conventies van het district of van 

de internationale vereniging. Dit lid zal echter de bijdragen door zijn lokale club 

vastgesteld, en die de bijdragen voor het district en de internationale vereniging 

omvatten, moeten betalen. 

 

C. ERELID (Honorary Member) 

 

Een persoon die zonder dat hij lid is van de club die hem die hoedanigheid verleent, 

zowel aan de gemeenschap als aan de club, uitzonderlijke diensten heeft bewezen die 

een bijzondere onderscheiding verrechtvaardigen. De club zal de toetredingsrechten, 

de district- en internationale bijdragen moeten betalen voor dit lid, dat aan de 

vergaderingen mag deelnemen maar niet geniet van de rechten die het lidmaatschap 

toekennen. 

 

D. GEPRIVILEGIEERD LID (Priviledged Member) 

 

Een clublid dat gedurende 15 jaar of meer Lion is geweest, maar om reden van 

gezondheid, handicap of leeftijd of elke andere reden die de raad van bestuur 

aanvaardt, moet verzaken aan zijn positie van actief lid. Het geprivilegieerde lid moet 

de bijdragen die door de club zijn vastgesteld en die de bijdragen voor het district en 

de internationale vereniging omvatten, betalen. Dit lid heeft stemrecht en geniet van 

alle andere voorrechten van het lidmaatschap, met uitzondering van het recht om een 

officiële functie te bekleden, noch in de club noch in het district of in de internationale 

vereniging. 

 

E. LID VOOR HET LEVEN (Life Member) 

 

Ieder lid van de club dat als Lion gedurende 20 jaar of meer actief lid is geweest en 

uitzonderlijke diensten aan zijn club, aan de gemeenschap of de vereniging heeft 

bewezen of een clublid dat zwaar ziek is of elk clublid dat bewijst gedurende 15 jaar of 
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meer actief en ononderbroken lid geweest te zijn en dat tenminste 70 jaar oud is, kan 

de hoedanigheid van “Lid voor het Leven” in zijn club bekomen na: 

1. aanbeveling van de club bij de vereniging 

2. eenmalige betaling door de club aan de vereniging van US$ 500 of de 

tegenwaarde in nationale munt; die betaling stelt van alle toekomstige 

bijdragen aan de vereniging vrij 

3. goedkeuring door de internationale raad van bestuur. 

Een lid voor het leven zal alle voorrechten van een actief lid genieten en ook alle 

verplichtingen die hierboven opgesomd zijn nakomen. Een lid voor het leven dat van 

woonplaats verandert en wordt uitgenodigd om tot een andere club toe te treden, zal 

automatisch lid voor het leven van die club worden. Nochtans verhinderen 

bovenstaande bepalingen deze club niet om aan leden voor het leven de bijdragen die 

de club passend vindt op te leggen. De oud-Lionessen die nu actief lid zijn van een 

Lions Club of die ten laatste op 30 juni 2007 actief lid van een Lions Club geworden 

zijn, mogen al hun vroegere dienstjaren als Lioness meerekenen om het statuut van 

lid voor het leven aan te vragen. De Lionessen die na 30 juni 2007 actief lid van een 

Lions Club geworden zijn, mogen hun vroegere dienstjaren als Lioness niet 

meerekenen om het statuut van lid voor het leven aan te vragen. 

 

F. GEASSOCIEERD LID (Associated Member) 

 

Een lid dat effectief bij een club is aangesloten maar werkt of woont in de gemeente 

van de Lions Club die hem dat statuut toekent. Dit statuut kan toegekend worden op 

uitnodiging van de raad van bestuur van de club. Het moet jaarlijks door die club 

worden herzien. De naam van het geassocieerde lid zal niet vermeld worden op het 

maandelijkse rapport van het effectief van de club die hem dit statuut toekent. 

Het geassocieerde lid mag stemmen over de onderwerpen die op de 

clubvergaderingen, waarop hij in persoon aanwezig is, worden behandeld maar zal de 

club die hem dit statuut verleent niet kunnen vertegenwoordigen als officieel 

afgevaardigde op de districtconventies (enkelvoudig, sub-, voorlopig en/of multiple) 

noch op internationale conventies. Dit geassocieerde lid zal geen functie kunnen 

bekleden in de club, in het district of op internationaal niveau, noch in een commissie 

van het district, het multiple district of de internationale vereniging, via de club die 

hem het statuut van geassocieerd lid heeft verleend. 

De internationale en districtsbijdragen worden niet aan de club die een geassocieerd 

lid heeft aangesteld gevraagd, maar wel aan de club waar het lid zijn actieve 

aansluiting behoudt. De club die aan een lid het statuut van geassocieerd lid toekent 

zal niettemin elke bijdrage die hij passend vindt kunnen opleggen. 

 

G. GEAFFILIEERD LID (Affiliated Member) 

 

Een persoon die door de gemeenschap wordt gewaardeerd en die nu niet in de 

gelegenheid is om als actief lid volledig aan het clubleven deel te nemen, maar die 

wenst een club in zijn doelstellingen naar de gemeenschap toe bij te staan, kan 

uitgenodigd worden om als geaffilieerd lid tot de club toe te treden. Dit statuut kan 

hem op uitnodiging van de raad van bestuur toegekend worden. Het geaffilieerde lid 

heeft stemrecht over alle aangelegenheden die de club aangaan tijdens vergaderingen 

die hij persoonlijk bijwoont. Dit geaffilieerde lid kan echter de club niet 

vertegenwoordigen als afgevaardigde met stemrecht op conventies van het district 

(enkelvoudig, sub-, voorlopig en/of multiple) noch op internationale conventies. 

Dit lid zal geen functies kunnen uitoefenen in de club, het district of op internationaal 

vlak, noch kan het lid in de commissies van een district, multiple district of van de 

internationale vereniging benoemd worden. Voor het geaffilieerde lid moeten zowel de 

district- als de internationale bijdragen worden betaald, evenals deze bijdragen die 

worden opgelegd door de club waarvan het lid is.  

 


