
 
 
 
Lions Club Vathorst 
Elke Lionsclub heeft zijn eigen profiel. Binnen onze club in Vathorst/Hooglanderveen spelen 
actieve betrokkenheid, vriendschap, plezier en sfeer een prominente rol. Men kan alleen 
met instemming van alle leden lid worden. Lionsclub Vathorst benadert zelf potentiële 
nieuwe leden maar U kunt altijd uw interesse voor het lidmaatschap bij ons kenbaar maken. 
 
Veel gestelde vragen 
 
Wat zijn Lions eigenlijk? 
Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde 
associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige 
of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een 
betere samenleving. 
 
Serviceclubs zoals Lions zijn toch elitair en niet meer van deze tijd? 
In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief 
aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van onze club hierbij 
vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief 
dan elitair. 
 
Wat doet Lions Club Vathorst eigenlijk? 
Binnen onze club werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en 
vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Dit doen we vanuit het 
motto: We Serve (wij dienen). Ons servicegebied is Vathorst/Hooglanderveen. We bepalen 
zelf de doelen die we willen ondersteunen en de wijze waarop we uitvoering geven aan de 
dienstverlening. Enkele recente voorbeelden zijn: 
 

• Financiële bijdrage nieuwe zand- en waterspeelplaats Natuurboerderij de Brinkhorst 
• Jaarlijkse uitje met aantal bewoners van St. Jozef Hooglanderveen 
• Kerstwensboom in winkelcentrum Vathorst en kerstcadeaus feestelijk inpakken 
• Financiële bijdrage Stichting Still Fotografie 
• Ca. twee avonden per jaar inpakken bij de Voedselbank Amersfoort 
• Wijnproeverij 
• Organiseren iXpire avonden met sprekers over bijv. Werkgeluk, Ocean Clean Up en 

Persoonlijke Leiderschap 
• Financiële bijdrage Villa Pinedo 
• Gereedschappen voor Hart van Vathorst 
• Inzet verkeersregelaars bij de Vathorst Triathlon 
• Handen uit de Mouwen actie bij Land in Zicht 
• Sinterklaasbingo bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis locatie Vathorst 
• Diverse kleine individuele acties/bijdragen 



Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn? 
Wij organiseren tweewekelijks, op de donderdagavond om 19.30 uur, een bijeenkomst voor 
en met de leden. Onze vaste locatie hiervoor is restaurant de Hebberd. Eén van deze avonden 
is een clubavond waarbij we de lopende activiteiten voor de gekozen doelen bespreken, en 
gastspreker uitnodigen of een activiteit doen. De andere avond is een dineravond waarbij de 
nadruk ligt op onderling verbinden, vriendschap en plezier. Daarnaast wordt van de leden de 
nodige actieve inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. 
Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening (zgn. Handen-uit-
de-Mouwen activiteiten) 
 
Wordt van mijn partner ook inzet verwacht? 
Nee, niet actief, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom en zeker 
belangrijk. Partners worden wel betrokken bij enkele activiteiten zoals ons gezellige running 
dinner aan het begin van elk Lions bestuursjaar in September, een nieuwjaarwandeling in 
januari en het jaarlijkse benefietdiner in juni. Dit is echter geen verplichting. 
 
Wat betekent het clublidmaatschap financieel? 
De leden van onze Lionsclub betalen contributie (€ 200) per halfjaar, ter dekking van o.a. de 
kosten van de clubavonden (drankje/hapje). Verder zijn er extra kosten voor de maaltijden 
tijdens de dineravonden (€ 17,50) en voor bijzondere bijeenkomsten zoals het kerstdiner en 
het benefietdiner. 
 
Moeten leden zelf financieel bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten? 
Nee, wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van fondsenwerving. 
 
Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub? 
Ja, er zijn drie soorten Lionsclubs: gemengde, vrouwen- en mannenclubs. De Lionsclub 
Vathorst is een gemengde club met op dit moment 5 dames en 10 heren.  
 
Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats? 
Lions Club Vathorst zoekt in het eigen servicegebied naar maatschappelijke 
organisaties/instellingen/individuen/doelen die onze hulp nodig hebben. Daarom zoeken wij 
nieuwe leden hoofdzakelijk in Vathorst/Hooglanderveen. 
 
Is de aanwezigheid van Lions op de clubbijeenkomsten verplicht? 
Het lidmaatschap van een Lionsclub is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid op 
clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschappelijke banden te onderhouden en 
deelname aan de activiteiten te bevorderen. Wij streven naar een opkomst van minimaal 75% 
van de bijeenkomsten. Tijdens de zomermaanden, van half juli tot eind augustus, zijn er geen 
bijeenkomsten. 
 
Moet je als Lion toespraken kunnen houden? 
Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten 
zeggen of zichzelf presenteren. Wees vooral jezelf, dan is het goed. 
 
Moet je werk hebben om lid te kunnen zijn en blijven? 
Nee, Lions blijven ook na hun actieve arbeidsleven vaak gewoon lid. 
 
Voor hoe lang geldt het lidmaatschap? 
In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen. 



Is er een grens aan het aantal Lions per club?  
Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40. Ons 
streven bij Lionsclub Vathorst is een formatie van 25 actieve leden. 
 
Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden? 
De wensen voor wat betreft de minimale én de maximale leeftijd van nieuwe leden 
verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het 
oog op de toekomst van de club. Voor onze club gaan wij uit van een minimumleeftijd van 
30 jaar, er is geen maximumleeftijd. 
 
Bestaan Lionsclubs voornamelijk uit grijze leden? 
Nee, Lionsclubs zoeken nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten. De gemiddelde 
leeftijd van de leden bij Lions Club Vathorst is rond de 45 jaar. 
 
Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur? 
Nee. 
 
Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht? 
Nee, maar bij sommige gelegenheden is het een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. 
Dit spreken we onderling af. Hiermee dragen we uit dat we lid zijn van een organisatie die als 
motto heeft: ‘We Serve’. 
 
Hoe is in het algemeen de gang van zaken bij het aannemen van nieuwe leden? 
De ledencommissie van de club houdt zich actief bezig met de coördinatie van het werven 
van nieuwe leden. Elke Lions lid kan potentiële leden benaderen. Daarnaast kunnen 
geïnteresseerden zichzelf aanmelden en doen we soms actieve oproepen of organiseren een 
informatie/kennismakingsavond. Geïnteresseerden vragen wij om kort hun motivatie aan te 
geven in een mailbericht. Zo bekijken we of iemand in het clubprofiel past. Zo ja, dan wordt 
de naam met deze informatie aan de andere clubleden voorgelegd. Volgende stappen zijn een 
gesprek met de kandidaat en kennismaking met de club door het bijwonen van een of 
meerdere bijeenkomsten. Daarna volgt een uitnodiging voor de installatie met een feestelijk 
tintje en het overhandigen van het Lionsspeldje. 
 
Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap? 
Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken, 
zowel binnen als buiten de club. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de 
wereld dan de eigen vertrouwde kring van gezin, buren of vrienden. Juist de mogelijkheid dat 
Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel 
aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden. 
 
 
Spreekt bovenstaande je eigenlijk best aan…? 
Ben je geïnteresseerd in een nadere kennismaking en eventueel lidmaatschap bij Lions Club 
Vathorst, laat dit dan weten via een kort bericht aan info@lionsvathorst.nl, of aan de persoon 
die je heeft uitgenodigd. Je kunt je interesse uiteraard ook kenbaar maken bij een van de 
Lions Vathorst leden. 
 
Wij zullen je dan uitnodigen voor een informele kennismakingsavond met een hapje en een 
drankje. De eerste gelegenheid hiervoor is op donderdag 14 november. Wees welkom! 


