
DA-ZCM PO 9-13 

                   

                             

Local da reunião (cidade)        

Horário da convocação        Encerramento                                                       

Data da reunião       

Data da próxima reunião      

Clubes e Dirigentes participantes 
Nome/Número do clube                                                        Presidente  Secretário 
1.          

2.         

3.         

4.         

 

Nome/Número do clube   Presidente  Secretário 
5.      

6.         

7.         

8.         

Re-Cap do clube 
  
1. Todos os clubes conduzem atividades de serviço?    Sim    Não    Se não, identifique aqueles que não      

                

                

2. Todos os clubes têm um plano de aumento de sócios?     Sim    Não    Se não, identifique aqueles que não      

                 

3. Todos os clubes realizam reuniões de diretoria pelo menos mensalmente?  Sim    Não    Se não, identifique aqueles que não      

                 

4. Todos os clubes têm um plano de relações públicas?   Sim    Não    Se não, identifique aqueles que não      

                 

5. Você encontrou algum empecilho ao sucesso? Sim    Não    Comentários      

                

                

6. Quais clubes têm sucesso e por que?      

                

                

7. O que o distrito pode fazer para oferecer mais apoio ao desenvolvimento dos clubes?     

    

8. Quais as atividades foram conduzidas pela divisão para treinamento de liderança e aumento de sócios?     

   

    

9. Todos os clubes conhecem o Prêmio de Excelência de Clube?  Sim    Não    Comentários  

  

                 

10. Todos os clubes têm um web site?  Sim    Não         Todos os clubes conhecem o E-clubhouse?  Sim    Não      

Se não, identifique aqueles que não            

         
 
 
Assinatura        Divisão nº     Região nº     Distrito nº   
  Presidente de Divisão 

Encaminhe para o Governador de Distrito, Coordenadores da GM e GLT, Presidente de Região e para LCI pelo 

email iberoamerican@lionsclubs.org  

Relatório da Reunião do Comitê Assessor do Governador de Distrito 
Distrito         Região       Divisão    

   

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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